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-ส าเนาคู่ฉบับ- 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลยุโป 

เรื่อง รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

(ครั้งที่ 2) เดือนเมษายน – กันยายน  2561 

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

 

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดท ารายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) เดือนเมษายน – 

กันยายน 2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานผล

และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 
 

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลยุโป

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ

ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแตว่ันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ  วันที่ 17 เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2561 

  

   ธานินทร์  บือราแง 

(นายธานินทร์  บือราแง) 

      นายกเทศมนตรีต าบลยุโป 
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- วิสัยทัศน์  พันธกจิ  เปา้ประสงค์ 

- ภาพประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลยุโป 

อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัด

ยะลา 

โทร/โทรสาร 073 270 

084 

 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ  2561 

(ครั้งที่ 2  เมษายน  2561  -  กันยายน  2561) 

 

 

โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุโป 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
          

งานนโยบายและแผน 

เทศบาลต าบลยุโป 

อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา 

โทร/โทรสาร 073 270 084 



~ ๓ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

 

ค าน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อให้ “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการและให้ “การประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการ

ประเมินตนเอง โดยน าผลจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติการ

ด าเนนิการ เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใชท้รัพยากร งบประมาณเพียงใด 

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบฯ   

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดท ารายงานการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2561) 

     

 

 

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

            เทศบาลต าบลยุโป 

          ตุลาคม  2561  
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สารบัญ 
เรื่อง           หน้า 

ส่วนที่  1  บทน า         1-15 

  - ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา   3-4 

  - ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน   4 

  - วัตถุประสงค์ของการตดิตาม      5 

  - ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผล     6-7 

  - กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล   8-11 

  - ระเบียบ วธิีการในการตดิตามและประเมินผล    11-13 

  - เครื่องมอืที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผล    13 

  - ประโยชน์ของการตดิตามและประเมินผล    14 

  - คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา   15  

ส่วนที่ 2 วิธีการติดตามและประเมินผล       16-

18 

  - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     16 

  - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      16 

  - เครื่องมอืที่ใช้        17 

  - วิธีการรวบรวมข้อมูล       17 

  - ขั้นตอนการด าเนินงาน      18 

ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุโป   19-

36 

  (ครั้งที่ 2)  เมษายน 2561 – กันยายน  2561    

  - ลักษณะของแบบตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน     19 

  - ความส าคัญของการใช้แบบตัวอย่าง     20 

  - วัตถุประสงค์ในการใช้       20 

  - ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์     21-29 

  - ผลการด าเนินงาน/รายละเอียดโครงการ    30-35 

  - ประเมินผลการด าเนินงาน      36 

ส่วนที่ 4 ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา      

 37-38 

  - ผลการด าเนินงาน       37 
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  - ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต      38 

ภาคผนวก 

  -วิสัยทัศน ์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ 

  -ภาพกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 

บทน า 
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ส่วนที ่ ๑ 
 

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

 

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

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาท

และอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัด

ระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 

การท่องเที่ยว การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุ

อุปกรณ์ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  

และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการ

ท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและส่งผลถึงความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มกีารวางแผนมีความส าคัญ  

๕ ประการ คือ  

(๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

(๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ  เข้ามาในองค์กร  

(๓)  ท าให้การด าเนนิการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  

(๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  

(๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ  (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการ

ด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” 

จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนิน งาน รวมถึง “ระบบ

ประเมินผล” ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินงานให้เป็นไปหรือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมา

ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรอืแมแ้ตยุ่ติการด าเนินงาน   

/การตดิตาม… 
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การติดตามและการประเมินผล เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก

ออกแบบมา เพื่อให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่เผชิญอยู่

และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากขาดระบบติดตามของโครงการแลว้ ย่อมส่งผลให้เกิดความ

ล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของ

โครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ

ด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง

หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ทางตรงข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดี

จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ได้รับข้อมูล

ย้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการ

เสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตาม

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ของโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน

โดยส่วนใหญ่แล้วผูบ้ริหารโครงการไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็น

สิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ที่ด าเนินการ 

เสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและ

ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้อง

รับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน บางโครงการมีระบบการติดตามที่อาศัยพนักงานช่ัวคราว 

(part-time) คนเดียว ซึ่งมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาสหรือบางโครงการอาศัย

พนักงานเต็มเวลา (full-time) จ านวนหนึ่งที่มีความเช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้

วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต้องใช้ต้นทุนที่สูงในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่

จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการ

ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรอืการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น

ตัวชี้วัดว่าแผนหรอืโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงาน

ที่ก าหนดไว้หรอืไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการ

ใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 

(feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็น

กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑโ์ดยใช้ขอ้มูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นตัวชี้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะ

ด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยใน

ท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

/เมื่อมีการ… 



~ ๘ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจ

ติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ประกอบไปด้วย 

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลยุโปจึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ครั้งที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2561) 

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ก าหนดแนวทางวิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโปเป็นไปด้วยความ

ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงได้ด าเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ครั้งที่ 2 (เมษายน – 

กันยายน 2561) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรมซึ่งเป็นการ

ประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลในองค์กรถึงแผน

ยุทธศาสตร์ ที่เป็นแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนสามารถด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริง

หรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและ

ประเมินผลไม่ใช่การตรวจการจับผดิ แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้น

ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การ

พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบาย

สาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้

ด าเนนิการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรอืไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและ 

/สภาพพื้นที.่.. 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



~ ๙ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

สภาพพืน้ที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรอืล้มเหลวของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or 

contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล

กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 

การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) 

สิ่งที่จะได้รับหรอืสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าใหผู้้บริหารท้องถิ่นน าไป

เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลง

ของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือ

ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการ

ติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น  

ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มี

หนา้ที่ก ากับดูแลหนว่ยงานราชการอื่นๆ และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณ

รายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้

ภายใต้หลักเกณฑ ์ดังนี้ 

1. ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม

กฎหมายและตอ้งไม่มลีักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

2. ประชาชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จาก

โครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผน 

พัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องด าเนนิการเองและสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงนิอุดหนุน 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้น า

โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ใน

หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงิน

สะสมทุนส ารองเงนิสะสมหรอืเงินกู้ 

2.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 



~ ๑๐ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

/ระเบียบกระทรวง… 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมารรายจา่ยเพิ่มเติม  

รวมทั้งวางแนวทาง เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

ความส าคัญการตดิตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมอืส าคัญในการทดสอบการด าเนินงาน

ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้

ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 

(strengths) จุ ดอ่ อน  (weaknesses) โอกาส  (opportunities) ปัญ หาหรืออุ ปสรรค  ( threats) ของ

แผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานใหเ้กิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ

และความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง

คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม

รอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้

เกิดจุดแข็งนี ้และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการ

และตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง

หยุดและลดถอยปัญหาลง  ให้ได้  ด าเนนิการปรับปรุงใหด้ีขึ้น  ตัง้รับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อ

มีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อม

การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตาม

และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ งยืน เป็นไปตาม

เป้าประสงค์ที่ตัง้ไว้ได้อย่างดยีิ่ง 
 
 

 

3.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

3.2 เพื่อให้การตดิตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

3.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลยุโป และแก้ไขได้ตรง

กับปัญหาที่เกิดขึน้ 

3.4 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่สามารถ

แก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ 

 

3.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

4.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



~ ๑๑ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 

แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. ๒๕59 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๘ ดังนี้ 

ให้ผูบ้รหิารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

(๒) ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(๓) ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(๔) หัวหนา้ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

(๕) ผูท้รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนท าหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

ขั้นตอนที่ ๒ 

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๙ (๑) 

ขั้นตอนที่ ๓ 

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๙ (๒) 

ขั้นตอนที่ ๔ 

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (๓) 

ขั้นตอนที่ ๕ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลดังกล่าวและ

ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30 (5) 



~ ๑๒ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

 

/ผังขั้นตอน... 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตดิตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   

 

 

   

คณะกรรมการตดิตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

  ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

ผังข้ันตอน 

การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า

วัน 

วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและ

ประเมินผล 

ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในคร้ัง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

เสนอรายงานผลและความเห็น 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

ต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานเสนอความเห็นซึ่งได้จาก 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทางวิธีการ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



~ ๑๓ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

 

/5. กรอบ... 

 

 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุโปได้ก าหนดกรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลยุ โป โดยอาศัยหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยและคู่มอืของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้     

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

๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๙   

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

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

➢ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรว่มกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

➢ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61   

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและ

แนวทางในการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

5.๑ กรอบเวลา (time & timeframe)   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่

ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่มี

ความลา่ช้าเกิดขึ้นหรอืไม่    

5.2 ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของ

รัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 



~ ๑๔ ~ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

และแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา รวมทั้งปัญหา  

ความตอ้งการของประชาคมและชุมชน 

5.๓ ความพอเพียง (adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความ

จ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตาม

อ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านงึถึงงบประมาณของท้องถิ่น   

5.๔ ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดย

พิจารณา 

๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  

มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง 

๒) ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความ

เป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มสีภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน 

อบายมุข การทะเลาะวิวาท 

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึน้และเพียงพอในการด ารงชีวติ 

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึน้ ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ 

ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเลียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น 

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริม

อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนักและเข้ามามี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่

เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ

ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและ

จติส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสบืไป 



~ ๑๕ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 
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๕.5 ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถ

ด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

หรอืไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรอืไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัด

และคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรอืไม่ 

/5.๖ ประสิทธิผล... 

 

5.๖ ประสิทธิผล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของ

ชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรอืไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 

5.๗ ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการ

ด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและ

ระดับประเทศ 

5.๘ การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็น

การประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น

อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม 

ถูกต้องหรอืไม่  

5.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้ง

ระบบเปิดมากกาว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

5.๓  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและ

กรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบุรณาการ ( integration) 

ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ

ภายนอกนี ้เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนนิการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 

5.๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัย

หรอืข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดย

ก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่

แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning 



~ ๑๖ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 
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functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึง

จุดแข็งและจุดอ่อน   

5.๕  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป 

➢  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4)  

➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและ

เพิ่มเติม   

 

/5.๖ ด าเนนิการ… 

 

5.๖  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนา กิจกรรมที่ด าเนินการ

จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ตัง้ไว้หรอืไม่ 

5.๗  สรุปผลการด าเนนิโครงการในแผนพัฒนา   

5.๘  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  

5.๙  เปรียบเทียบผลการด าเนนิงานในปีที่ผา่นมาและปีปัจจุบัน 

5.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการตดิตามและประเมินผล 

 

 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมี

องค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ ดังนี้ 

6.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 

(๑) ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน 

ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย 

(stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผดิชอบโครงการ 

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างตน้) 

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการตอ้งด าเนนิการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชน

6.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 



~ ๑๗ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแตว่ันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ

ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

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... 

 

ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม        

  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

(๔) เคร่ืองมือ อันได้แก่  

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง

ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับ

จากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ

แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบ

บันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่

สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่  

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่

แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่าย

งบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็น

อย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data 

analysis)  

6.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   



~ ๑๘ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมา

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม

ข้อมูลจากผู้รับผดิชอบโครงการ น ามาวิเคราะหป์ัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี แผนการด าเนินการ  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนิน

โครงการจากผูร้ับผิดชอบโครงการ ลงพืน้ที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที ่

 

/7.  เครื่องมอื... 

 

   

     

สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ

ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้

พิจารณาเครื่องมือที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้   

7.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 

๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น   

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี 

แบบที่ ๑ แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

7.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมอืที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชงิคุณภาพในการด าเนินงานของ

เทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

7.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 

 

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


~ ๑๙ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยุโปในภาพรวม 

7.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะท างานก าหนดแบบและวิธีการติดตาม

และประเมินได้ตามความเหมาะสมและสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรอืแสดงความคิดเห็น 
 

 

 

/8. ประโยชน์… 

 
 

 
 

 

8.๑ ท ารู้วา่การน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

8.๒ เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน

การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อ

การน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

8.๓ ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้ เหมาะสม ระดับการ

เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติหรอืการเปลี่ยนแปลงหนว่ยงานที่รับผดิชอบการน า

โครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

8.๔ ท าให้ทราบว่ามาตรการหรอืกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าว

เกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสม

ต่อการน าไปปฏิบัติใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึน้ 

8.๕ ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก

สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการ

ท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

8.๖ ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  

และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 

ผลการวิเคราะหจ์ะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8.๗ ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบ

การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรอืไม่    

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

 

 



~ ๒๐ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

8.๘ การประเมินชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง 

และปัญหาอุปสรรคเหล่านีไ้ด้ผลเพียงใดและหรอืจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

8.๙ การประเมินจะท าให้เกิดความกระจา่งว่า โครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ

ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับ

การแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลงหรือในกรณีที่มี

โครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไข

ปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือ

ให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิง้เสีย 

 

/9. คณะกรรมการ... 

 

 

 

1. นายดอรอฮะ   ลาเตะ  สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1 ประธานกรรมการ 

2. นายอนุพงศ ์ บัวขวัญ  สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1  กรรมการ  

3. นายรอซ๊ะ ตาเล๊ะ  สมาชิกสภา ทต.ยุโป เขต 1  กรรมการ 

๔. นายรอเซะ ขาเร็ง  ผูแ้ทนประชาคม    กรรมการ 

5. นางอาดีละห ์ บาโง  ผูแ้ทนประชาคม     กรรมการ 

6. ผอ.โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง 2ผูแ้ทนหน่วยงาน    กรรมการ 

7. เกษตรประจ าต าบล  ผูแ้ทนหน่วยงาน    กรรมการ 

8. ผอ.การกองคลัง ทต.ยุโป        หัวหนา้ส่วนการบริหาร   กรรมการ 

9. นายพูดม ป  ปาน  ผูท้รงคุณวุฒิ หมูท่ี่ 1   กรรมการ 

10.นายสุรพล นิตดิ ารงศักดิ ์ ผูท้รงคุณวุฒิ หมูท่ี่ 3   กรรมการ 

11. ปลัดเทศบาลต าบลยุโป หัวหนา้ส่วนการบริหาร  เลขานุการกรรมการ 

 

 

    

 

๑. นักวิเคราะหน์โยบายและแผน     ประธานอนุกรรมการ 

๒. นักวิชาการศกึษา      อนุกรรมการ 

9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุโป 

 

10.  คณะอนุกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



~ ๒๑ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

๓. ผช.จนท. พัสดุกองคลัง     อนุกรรมการ 

4. ผช.จนท. ธุรการกองช่าง     อนุกรรมการ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

การติดตามและประเมินผล

แผน 



~ ๒๒ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
 

วธิีการติดตามและประเมินผลแผน 

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

การติดตามและประเมินผลแผนของเทศบาลต าบล ประกอบด้วย กระบวนการติดตามและ

การประเมนิผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 

การติดตามแผนพัฒนา เป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการสามารถ

เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถผลที่ได้จากการติดตาม 

เสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่

ก าหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบล ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลง

โครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการ

ประเมินผลแผนพัฒนา เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่

เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยุโปในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ

ด าเนนิงาน แตล่ะยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ัดที่ก าหนด 

1.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1.1 การประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทศาสตร์ของเทศบาลต าบลยุโป จะท าการประเมิน

และรายงานหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว (แบบที่ 1) 



~ ๒๓ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

1.2 การติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยุโป (แบบที่ 2) ติดตามความก้าวหน้า

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีระยะเวลาในการติดตามและ

รายงานผลการด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (ต.ค.-มี.ค.) โดยติดตามให้แล้วเสร็จภายในเดือน

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

2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  คือประชาชนในเขตเทศบาลต าบลยุโป จ านวน 100 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือผู้เข้าร่วมการอบรม/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 

และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล โดยแยกเป็นการประเมินความพึง

พอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล โดยแยกเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนนิงานของเทศบาลต าบลยุโปในภาพรวมและรายยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

/2.1 แบบสอบ... 

 

2.1 แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลในภาพรวม โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตต าบล 

2.2 แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลในรายยุทธศาสตร ์ โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตเทศบาลต าบล 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน  เพื่อเป็น

เครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  

ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นทีดีเพียงใดก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึง

ผลการด าเนนิงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่า

เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบ

ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการ

ด าเนนิงาน โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลมี ดังนี้ 

แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์องท้องถิ่นโดยตนเอง 

แบบที่ 2  แบบการตดิตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 



~ ๒๔ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

4. วิธีการรวบรวมข้อมูล 

4.1 ติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตามแบบรายงานเพื่อวิเคราะห์และสรุปผล

การด าเนินงานในภาพรวมขององคก์ร 

4.2 ลงพื้นที่ด าเนินการเพื่ อสังเกตการณ์  และเพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานจาก

สภาพแวดล้อมของสถานที่ด าเนินการ 

4.3 ประเมินความพึงพอใจผูเ้ข้ารับการอบรมตามกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลและประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

4.4 รวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจเพื่อประมวลผลและวเิคราะหข์้อมูลทางสถิติ 

 
 

/5. ขั้นตอน… 

. 

5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

5.1 การอนุมัติแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพร้อมแผนงานการ

ด าเนนิงานการตดิตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2561 (เดือน เม.ย.- ก.ย.61) 

5.2 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเอก าหนด

แนวทาง วิธีการในการด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

5.3 การประเมินตนเองในการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจะท าการประเมินและ

รายงานทุกครั้งที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตรแ์ล้ว โดยจะเป็นการประเมินตนเอง ตามแบบที่ 1 

5.4 การติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (เดือน เม.ย.- ก.ย.61) ตามแบบที่ 2 

5.5 การตดิตามผลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ ตามแบบที่ 3/1 

5.6 การตดิตามผลความพึงพอใจตอ่การด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 



~ ๒๕ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

ผลการติดตามและ

ประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ครั้งที่ 1) เม.ย. – ต.ค. 61) 



~ ๒๖ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

 

 
 

 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตาม

และประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามา

หาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตาม

และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัว

บ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหา

ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖

1 (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2561) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการ

ติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   

๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ปงีบประมาณ 2561 (ครั้งท่ี 2) 

เมษายน – กนัยายน 2561 



~ ๒๗ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถ

แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม 

โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย

น าเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ ( impact) ซึ่งช่วยในการ

วิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญ

ของตัวแบบบ่งช้ีการปฏิบัติ คือ การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) การก าหนดตัว

บ่งชี้ เพราะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยใน

การตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนว

ทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัย

ล่วงหน้า (eariy warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตาม

แนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก ( in – depth  evaluation) เพื่อให้ทราบ

รายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น 

/๒. ความส าคัญ... 

 

๒. ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑ ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้น มีความก้าวหนามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรอืไม  

ส าเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรอืไม 

๒.๒ สามารถคาดการณลวงหนา้ได้ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม

เหล่านั้นจะหาวิธีการแกไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันต่อเหตุการณ หรือแม้วาเหตุการณจะสิ้นสุดแล้วก็

ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเป็นประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานตอ่ไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.๓ เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ดขีึน้ 

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา

ในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตา่งๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็น

เครื่องมือกระตุ้นใหข้้าราชการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพและมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม  

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 

๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

๔. ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  

๔.๑ การก าหนดตัวบ่งชีก้ารปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  ดังนี ้



~ ๒๘ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

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

               ตัวบ่งชีท้ี่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน) 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์(๕ คะแนน)     

 (๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   

ตัวบ่งชีท้ี่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน) 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (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     =   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 าดับที ่ การด าเนนิการ 
มกีาร

ด าเนินการ 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ

และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ

ปัญหา  ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่ เกี่ยวข้อง

ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

✓ 



~ ๒๙ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

พัฒนา  

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา ✓ 

๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 

และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

✓ 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ✓ 

๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น ✓ 

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ ✓ 

๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ✓ 

๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ ✓ 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ ✓ 

๑๐ ผูบ้ริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาได้ภายในก าหนด  ✓ 

มีการด าเนินการครบ  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    

คะแนนที่ได้  4   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนทีไ่ด ้

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4) 

การประเมนิคุณภาพของแผน ๑๐๐  คะแนน 4 

 

รายละเอียดผลการประเมินคณุภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคณุภาพแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 



~ ๓๐ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

ของเทศบาลต าบลยโุป 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้

๑.  ข้อมูลสภาพทัว่ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 9 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ 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  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

๓.๖  กลยุทธ์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 

๓.๗  บัญชรีายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ 98 

 
 

/ตัวบ่งชีท้ี่ ๓... 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
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  ๓ : ขัน้ตอนการจดัท าแผนพัฒนาสามป ี

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ ได้    ๕   

. 

ล าดับที ่ การด าเนนิการ มกีารด าเนนิการ 



~ ๓๑ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 

มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

✓ 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นของประกาศประชาคมสัดส่วน ✓ 

๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และ 

แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด

รวมทั้งวิสัยทัศน ์พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 
✓ 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา ✓ 

๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น ✓ 

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา ✓ 

๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ✓ 

๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท ารา่ง

แผนพัฒนา 
✓ 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณาร่างแผนพัฒนา ✓ 

๑๐ ผูบ้ริหารประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาก าหนดฯ ✓ 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน 
 

/ตัวบ่งชีท้ี่ ๔... 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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  ๔  :  คณุภาพแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 25๖1-25๖4) 

คะแนนเต็ม ๕    

คะแนนที่ได้ ๔    



~ ๓๒ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนทีไ่ด ้

แผนพัฒนาสีปี่  โครงการแผนพัฒนาสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ ๙5 คะแนน ๔ 
 

รายละเอียดผลการตดิตามและประเมนิผล 

โครงการแผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน ได ้

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 9 

๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ  ๑๐ ๙.5 

๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ  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  โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  (๕) (4) 

   ๕.๑๐ มกีารก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  (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 ๕... 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ :  การด าเนินโครงการ 

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ คะแนนเต็ม  ๕ คะแนน 

➢  ด าเนนิการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้  ๕ คะแนน 

➢  ด าเนนิการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้  ๔ คะแนน 

➢  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึน้ไป ได้  ๓ คะแนน 

➢  ด าเนนิการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน 
 



~ ๓๓ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

ผลการตดิตามและประเมิน คะแนนเต็ม  ๕    

คะแนนที่ได้ 5   การด าเนนิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 โครงการ ร้อยละ 

แผนพัฒนาสีปี่ (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) 83 100 5 

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย  113 100 5 
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  110 96.55 5 

การด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 106 50.57 5 
 

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 

➢  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการตดิตามประเมนิ คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๕    โครงการทีด่ าเนินการ โครงการ ผลกระทบ 

(ตุลาคม ๒๕60 ถึง กันยายน ๒๕๖1) 110 ไม่มผีลกระทบ ๕ 
 

๔.3 สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ี 
 

ล าดับที ่ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม ได ้

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 

๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ 4 

๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสีปี่ ๕ ๕ 

๔ คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี ๕ ๔ 

๕ การด าเนนิโครงการ ๕ 5 

๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนนิโครงการ ๕ ๕ 

รวม ๓๐ ๒8 

/ข้อคิดเห็น... 

 

ข้อคิดเห็น 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานได้ ๒8 คะแนน ซึ่งสูงกว่า ๒๕ คะแนน (ต้อง

ปรับปรุง) โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ 2 และตัวบ่งชี้ที่ 4 ได้ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ 

คะแนน 
 



~ ๓๔ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

ข้อเสนอแนะ 

คะแนนคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี ได้ 4 คะแนน (เท่ากัน) จาก

การพิจารณาจากแบบประเมินตามข้อบ่งชี้นั้น ข้อที่ท าให้แผนยุทธศาสตร์ได้คะแนนน้อย คือ ข้อมูล

สภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ซึ่งควรมีข้อมูล

ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมากที่สุด ส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี ข้อบ่งชี้ที่ได้คะแนนน้อย คือ การสรุป

สถานการณ์พัฒนาและก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ซึ่งต้องมีการสรุปสถานการณ์ให้

เป็นปัจจุบัน และการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องให้ชัดเจนและสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/แบบที่ 1... 

 

 

 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๑  แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยจะท าการประเมินและรายงานจากที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 

แบบที่  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง 

 



~ ๓๕ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

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

ประเด็นการประเมิน 
ด าเนินการ ไม่

ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

๑.๑  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  ✓  

๑.๒  มกีารจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ✓  

๑.๓  มกีารจัดประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ ✓  

๑.๔  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ✓  

๑.๕  มกีารจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ✓  

๑.๖  มคีณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พจิารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

✓  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาสี่ป ี

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 ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



~ ๓๖ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

ค าชี้แจง : แบบที่  ๒ แบบประเมินตนเอง  มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4) 

ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒548 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลยุโป 

๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ 1. (เดือนตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕๖1) 

    2. (เดือนเมษายน ๒๕61 – กันยายน ๒๕๖1) 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้าน 

2561 2562 2563 2564 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

โครงสร้างพื้นฐาน 49 50,556,000 97 83,526,000 85 74,143,000 84 73,343,000 

การบริหารเพ่ิมศักยภาพ

การบริหารจัดการองค์กร

และการปกครอง 

14 1,095,000 16 1,467,000 13 867,000 17 897,000 

การจัดการศึกษา ศาสนา 

ประเพณีวัฒนธรรม การ

กฬีาและนันทนาการ 

39 5,499,000 34 4,986,000 35 5,006,000 35 5,006,000 

การแกไ้ขปัญหาความ

ยากจนและพัฒนา

คุณภาพชวีติ 

27 8,567,000 20 8,507,000 20 8,507,000 20 8,507,000 

สังคม 18 2,016,000 9 1,980,000 9 1,980,000 9 1,980,000 

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
8 10,155,000 7 10,150,000 7 10,150,000 6 150,000 

รวม 155 77,888,000 183 110,616,000 169 100,653,000 171 89,883,000 

/4. จ านวน... 

 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 



~ ๓๗ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้าน 

2561 2562 2563 2564 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

โครงสร้างพื้นฐาน - - - - - - - - 

การบริหารเพิ่มศักยภาพ

การบริหารจัดการ

องคก์รและการปกครอง 

- - - - - - - - 

การจัดการศกึษา 

ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรม การกีฬาและ

นันทนาการ 

- - - - - - - - 

การแก้ไขปัญหาความ

ยากจนและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

- - - - - - - - 

สังคม - - - - - - - - 

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

- - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

/5. ผลการ… 

 

5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561) 



~ ๓๘ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 

เทศบัญญัติ ด าเนินการแลว้ ร้อยละ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.โครงสรา้งพื้นฐาน 15 11,520,000.00 15 11,069,261.96 100.0 96.61 

2.การบรหิารเพิ่มศักยภาพการ

บริหารจัดการองค์กรและการ

ปกครอง 

14 1,609,384.00 12 858,659.00 85.71 53.35 

3.การจัดการศึกษา ศาสนา 

ประเพณวีัฒนธรรม การกฬีาและ

นันทนาการ 

33 2,922,660.00 32 2,717,664.60 96.97 92.99 

4.การแก้ไขปัญหาความยากจนและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
27 9,293,920.00 27 8,581,461.78 100.0 92.33 

5.สังคม 17 375,000.00 17 319,418.00 100.0 85.18 

6.การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
7 140,000.00 7 97,244.00 100.0 69.46 

รวม 113 25,840,964.00 110 23,640,709.34 97.35 91.49 

 

จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยุโป ที่ตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น  113 โครงการ มีโครงการด าเนินการทั้งสิ้น 110 

โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 97.35 อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.66 และไม่

ด าเนินการ 2  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.77 ด าเนินการแล้ว 23,640,709.34 คิดเป็นร้อยละ  

97.35 

 

 

 

 

 

 

/รายละเอียด… 

 



~ ๓๙ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลยุโป มีดังน้ี 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลยุโป ที่มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม

ในสัญญา มีดังนี้ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย 

1. ก่อสร้างถนน คสล. สายกูโบร์บราแง หมู่ท่ี 2 683,000.00 662,000.00 662,000.00 

2. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผูใ้หญ่-บ้านโต๊ะอิหม่าม 

หมูท่ี่ 3 
310,000.00 300,000.00 ด าเนินการ 

3. ก่อสร้างถนน คสล. สายมัสยิดล าดา -เข้าสวน หมู่ท่ี 3 631,000.00 617,000.00 617,000.00 

4. ก่อสร้างถนน คสล. สายร่วมใจ หมู่ท่ี 1 972,500.00 943,000.00 943,000.00 

5. ก่อสร้างถนน คสล. สายนายนอม วงศแ์ดง หมู่ท่ี 1 1,602,100.00 1,529,000.00 ด าเนินการ 

6. ตดิตัง้โคมไฟสาธารณะรมิถนน/แหลง่ชุมชน หมูท่ี่ 1 - 6 1,320,000.00 1,320,000.00 1,320,000.00 

7. ซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายตะวัน หมูท่ี่ 6 481,000.00 472,000.00 472,000.00 

8. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ้่าน 200,000.00 169,000.00 169,000.00 

9. ขุดลอกคู/คลองและปรับปรุงสระน้ าในพื้นท่ี  100,000.00 25,506.00 25,506.00 

10. บุกเบิกถนนซอยลุ่มล าไย หมูท่ี่ 1 550,000.00 545,000.00 545,000.00 

11. ซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายปอเตะ๊ หมูท่ี่ 2 633,000.00 470,000.00 ด าเนินการ 

12. ปรับปรุงถนนหนิคลุก สายสามัคคี 1 ส่วนแยก หมู่ท่ี 1 175,400.00 173,000.00 173,000.00 

13. ขยายเขตไฟฟ้า/ตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า เทศบาลต าบล 340,000.00 323,754.96 323,754.96 

14. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เสริมผิวแอสฟันตกิผสม

ยางพารา สายกลางบา้นบาโด - สะพานด า หมู่ท่ี 3  
3,050,000.00 3,050,000.00 3,050,000.00 

15. ก่อสร้างถนน คสล.สายบอเบาะ (บ้านออก) ทุง่เหรียง 

หมูท่ี่ 2  
472,000.00 470,000.00 470,000.00 

 
รวม 15 โครงการ 11,520,000.00 11,069,261.96 8,770,260.96 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารเพิ่มศักยภาพการบรหิารจัดการองค์กรและการปกครอง 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย 

16. จัดงานรัฐพธีิและวันส าคัญต่างๆ 48,700.00 38,840.00 38,840.00 

17. จัดท าแผนท่ีภาษแีละทะเบียนทรัพย์สนิ 21,684.00 5,184.00 5,184.00 

18. จัดวางและปรับปรุงผังชุมชน 5,000.00 3,150.00 3,150.00 

 



~ ๔๐ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

/ที…่ 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย 

19. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมประชาชนจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นฯ 
22,000.00 - ไม่เบกิจา่ย 

20. "รวมใจภักดิ ์รักราชวงค ์ 5,000.00 4,800.00 4,800.00 

21. พัฒนาศักยภาพผู้น าและสตรีในชุม 15,000.00 13,800.00 13,800.00 

22. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ลดความอยาก คนท้องถิ่น 5,000.00 4,800.00 4,800.00 

23. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 10,000.00 4,800.00 4,800.00 

24. สนับสนุนการเลอืกตัง้ตามหลักประชาธิปไตย 500,000.00 - ไม่ด าเนินการ 

25. ปรับปรุงอาคารส านักงานและต่อเตมิอาคาร 417,000.00 415,000.00 415,000.00 

26. ข่าวสารนา่รู ้อ่านดูและเข้าใจ 5,000.00 3,985.00 3,985.00 

27. สนับสนุนการด าเนนิการศูนย์ยุตธิรรมต าบล 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

28. เพิ่มศักยภาพกับการพัฒนาทอ้งถิ่น 500,000.00 309,300.00 309,300.00 

29. ปรับปรุงระบบไฟฟา้ภายในส านกังานเทศบาลต าบลยุโป  50,000.00 50,000.00 50,000.00 

 รวม 14 โครงการ 1,609,384.00 858,659.00 858,659.00 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม การกฬีาและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย 

30. อาหารเสริม (นม) 617,760.00 587,516.60 587,516.60 

31. อาหรกลางวัน 1,068,000.00 1,034,000.00 1,034,000.00 

32. ผู้ปกครองยุคใหมใ่ส่ใจลูกหลาน 2,000.00 625.00 625.00 

33. หนูน้อยนักออม 1,000.00 526.00 526.00 

34. หนอนน้อยรักการอา่น 3,000.00 890.00 890.00 

35. สื่อการสอนแทนใจเพื่อลูกน้อย 3,000.00 2,995.00 2,995.00 

36. วันเด็กแห่งชาต ิ 42,000.00 19,732.00 19,732.00 

37. ปรับปรุง/ตอ่เตมิศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งเหรียง 253,000.00 250,000.00 ด าเนินการ 

38. เสริมกิจกรรมทางวิชาการ 4,000.00 1,942.00 1,942.00 

39. ห้องสมุดชุมชน 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

40. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

41. แข่งขันกีฬากับหนว่ยงานอื่น 27,900.00 26,890.00 26,890.00 



~ ๔๑ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

42. จัดซือ้อุปกรณก์ีฬา 50,000.00 49,164.00 49,164.00 

43. กีฬาสานสัมพันธ์เด็กปฐมวัย 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
 

 

/ที…่ 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย 

44. กีฬาวันท้องถิ่นไทย 10,000.00 - ไม่ด าเนินการ 

45. แข่งขันกีฬาตาดกีาสัมพันธ์ 30,000.00 29,931.00 29,931.00 

46. ประเพณีลอยกระทง 50,000.00 750.00 750.00 

47. ประเพณีชักพระ 3,000.00 1,080.00 1,080.00 

48. ประเพณีวันสาร์ทเดอืนสิบ 2,000.00 1,966.00 1,966.00 

49. วันเข้าพรรษา 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

50. อนุรักษป์ระเพณีสรงน้ ารูปเหมอืนอดีตเจ้าอาวาส 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

51. ส่งเสริมเมาลิดสัมพันธ์ 30,000.00  18,300.00  18,300.00 

52. กิจกรรมสร้างสรรค์วันวา่ง สร้างสุข 20,000.00 12,250.00 12,250.00 

53. สมานฉันท์วันอาซูรอ 15,000.00 14,785.00 14,785.00 

54. สานรัก สานใจ สายใยรอมฎอน 25,000.00 24,930.00 24,930.00 

55. ฮารีรายอ 5,000.00 2,592.00 2,592.00 

56. อบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนเสริมสร้างพัฒนา

จิตใจ 

5,000.00 4,500.00 4,500.00 

57. อนุรักษว์ัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

58. แหลง่เรียนรู้ชุมชน 5,000.00 800.00 800.00 

59. สนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศกึษา 198,000.00 194,400.00 194,400.00 

60. เยาวชนรักษว์ัฒนธรรม 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

61. นันทนาการส าหรับผู้สูงอาย ุ 5,000.00 2,100.00 2,100.00 

62. ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหล็ก ลาน

อเนกประสงค์และอาคารผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1 บ้านยุโป 

290,000.00 277,000.00 277,000.00 

 รวม 33 โครงการ 2,922,660.00 2,717,664.60 2,467,664.60 

 

4. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 



~ ๔๒ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย 

63. สนับสนุนกิจกรรมศูนย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตร 

10,000.00 9,300.00 9,300.00 

64. สร้างงาน สร้างรายได ้ 5,000.00 4,825.00 4,825.00 

65. สบืสานวัฒนธรรมอาหารสูอ่าเซียน 15,000.00 11,500.00 11,500.00 

/ที…่ 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย 

66 ลดรายจ่าย - เพิ่มรายได ้ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

67 อาหารกลางวันเพื่อเด็กตาดีกา 150,120.00 132,606.00 132,606.00 

68 โภชนาการสมวัยเด็กไทยกินเป็น 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

69 สั่งเก็บลูกน้ ายุงลาย 30,000.00 4,500.16 4,500.16 

70. ครอบครัวสุขสันต์ต้ังครรภค์ุณภาพ 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

71. รู้ก่อน รู้ทัน ปอ้งกันโรค 5,000.00 3,450.00 3,450.00 

72. ป่ันกันม้ัย ไปกันป่าว 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

73. รักจริงรอไหว ใสใ่จปอ้งกัน 5,000.00 4,992.00 4,992.00 

74. สูงวัย ใจเกินร้อย 5,000.00 2,300.00 2,300.00 

75. เทศบาลต าบลห่วงใยใส่ใจ ผู้ด้วยโอกาสและผู้ยากไร้ 10,000.00 1,875.00 1,875.00 

76. ห่วงใยผู้สูงอาย ุ 5,000.00 2,770.00 2,770.00 

77. การอารยะสถาปัตยเ์พื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ 20,000.00 2,304.00 2,304.00 

78. เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ                                      กย.61 7,228,800.00 6,836,015.62 6,836,015.62 

79. เบีย้ยังชีพผู้พิการ                                       กย.61 1,536,000.00 1,404,000.00 1,404,000.00 

80. เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                  กย.61 48,000.00 47,000.00 47,000.00 

81. อบรมศิลปะงานประดิษฐ์สู่อาเซียน 5,000.00 4,974.00 4,974.00 

82. สาธารณสุข ตามพระราชด าร ิ 120,000.00 22,400.00 22,400.00 

83. ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

84. ส่งเสริมอาชีพสตรี 5,000.00 4,550.00 4,550.00 

85. สตรีกับวถิีเศรษฐกิจพอเพยีง 5,000.00 4,950.00 4,950.00 

86. สร้างคุณค่าภูมปัิญญาผู้สูงอาย ุ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

87. สร้างเสริมสุขภาพผู้พกิารจิตใจสดใสรา่งกายแข็งแรง 5,000.00 3,150.00 3,150.00 



~ ๔๓ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

88. สตรียุโปห่วงใยสุขภาพ 5,000.00 4,500.00 4,500.00 

89. ป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า เลี้ยงแมวหมาถูกวธีิ  48,000.00 35,300.00 35,300.00 

 รวม 27 โครงการ 9,293,920.00 8,581,461.78 8,581,461.78 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย 

90. เยาวชนรุ่นใหมร่่วมใจตา้นยาเสพติด 5,000.00 4,920.00 4,920.00 

/ที…่ 

 

ที่ โครงการ งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย 

91. ค่ายเยาวชนสบืสานงานพระราชด าร ิ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

92. ขับขี่ปลอดภัยอุน่ใจทุกการเดินทาง 5,000.00 4,400.00 4,400.00 

93. อุบัตเิหตุป้องกันได้ 5,000.00 4,150.00 4,150.00 

94. ชว่ยเหลอืฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ 280,000.00 245,310.00 245,310.00 

95. รับมอืได้ เมื่อภัยมา 10,000.00 9,500.00 9,500.00 

96. อัคคีภัย ใส่ใจปอ้งกัน 5,000.00 4,684.00 4,684.00 

97. ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000.00 9,436.00 9,436.00 

98. สภาเด็กและเยาวชนอาสาท าดีเพื่อพัฒนาสังคม 5,000.00 1,808.00 1,808.00 

99. คาราวานเสริมสร้างเด็ก 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

100. ตน้กล้าความด ี 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

101. เพื่อนใจวัยรุ่น 5,000.00 3,000.00 3,000.00 

102. เยาวชนคนกลา้ 5,000.00 650.00 650.00 

103. สตรีไทยหัวใจแกรง่ 5,000.00 3,370.00 3,370.00 

104. แมลู่กผูกพัน 5,000.00 2,240.00 2,240.00 

105. ครอบครัวสัมพันธ์ 5,000.00 1,900.00 1,900.00 

106. อบรมผู้น าชุมชนและสตรีในต าบล 5,000.00 4,050.00 4,050.00 

 รวม 17 โครงการ 375,000.00 319,418.00 319,418.00 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



~ ๔๔ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
วงเงนิตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย 

107. เทศบาลคาร์บอนต่ า 5,000.00 3,525.00 3,525.00 

108. พลังงาน รักษส์ิ่งแวดลอ้ม 5,000.00 3,525.00 3,525.00 

109. มาตะยุโป 10,000.00 5,540.00 5,540.00 

110. ท้องถิ่นน่าอยู่อยา่งยั่งยืน 100,000.00 72,750.00 72,750.00 

111. ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าร ิ 10,000.00 7,754.00 7,754.00 

112. "ปลูกปา่ ห่มดิน" 5,000.00 1,000.00 1,000.00 

113. เยาวชนรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 5,000.00 3,150.00 3,150.00 

 รวม 7 โครงการ 140,000.00 97,244.00 97,244.00 

 
         /แบบที ่3/1... 

 

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

ค าชี้แจง    :    แบบที่  ๓/๑ แบบประเมินตนเอง  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงาน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖

4) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลยุโป 

๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน   1. (เดือนตุลาคม  ๒๕60 – 

มีนาคม  ๒๕๖1) 

 2. (เดือนเมษายน  ๒๕61 – กันยายน ๒๕๖1) 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  

               ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 

จ านวนโครงการ 

แผนพัฒนาสี่

ป ี

เทศบัญญัติ ร้อยละ 

๑. โครงสร้างพื้นฐาน 15 15 100.0 



~ ๔๕ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

๒. การบริหารเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองคก์รและการ

ปกครอง 
14 12 85.6 

๓. การจัดการศกึษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมการกีฬา

และนันทนาการ 
33 32 97.0 

๔. การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 27 27 100.0 

๕. สังคม 17 17 100.0 

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 7 100.0 

รวม 113 110 97.4 

 

 

 

 

 

 

/ส่วนที่ 3... 

 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 

4.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

 (ร้อยละ) 

5 4 3 2 1 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ/กิจกรรม 12 74 14   

2. มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 16 66 18   

3. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม 14 34 52   

4. มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมสาธารณะ 6 48 46   

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 34 58   



~ ๔๖ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

6. ผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 16 70 14   

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 14 68 28   

8. การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 5 58 28   

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 16 54 30   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/สรุปความ… 

 

สรุปความคดิเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในคราวประชุม 

ครั้งที่ 2 /2561 เมื่อวันที่  9  ตุลาคม 2561 โดยมีนายดอรอฮะ ลาเต๊ะ เป็นประธานกรรมการ

ติดตามและประเมินแผนพัฒนาฯ ในการประชุมฯ ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ความเห็นว่า โครงการที่อยู่ในไตรมาส ที่ 1 และที่ 2 สามารถด าเนินการและ

เบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ 51 โครงการ และคงเหลือในระหว่างไตรมาส ที่ 3 และที่ 4 ซึ่งต้องด าเนินการอีก

จ านวน 62 โครงการ จากทั้งหมด 113 โครงการ ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ 3 โครงการ คิดเป็นที่

ด าเนนิการ จ านวน ร้อยละ 97.4 

 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 



~ ๔๗ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

1. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะด าเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ จึงเข้าใจว่าคง

เกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนมาให้ เพราะฉะนั้น จึงต้องการให้เทศบาลต าบลได้ใช้เป็น

ข้อสังเกตในวางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ ต่อไป 

2. ให้ความส าคัญในเรื่องข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะน ามาใช้เป็นข้อมูลที่ มี

ประสิทธิภาพใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย เช่น น้ าท่วมในพื้นที่ 

และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชน่ ขยะในพื้นที่ถนนสาธารณะ 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลมากขึ้นและ

อย่างทั่วถึง ทั้งก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยหาแนวทาง 

วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาล

รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมี

การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการด าเนินการต่างๆ จึงควรมีการชี้แจงรายละเอียดและ

ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลยุโปให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 



~ ๔๘ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปความคดิเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในคราวประชุม 

ครั้งที่ 2 /2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 โดยมีนายดอรอฮะ  ลาเต๊ะ เป็นประธานกรรมการติดตาม

และประเมินแผนพัฒนาในการประชุมฯ ได้เสนอความเห็นที่ ได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลยุโป โดยที่บอกว่า โครงการที่อยู่ในไตรมาส ที่ 1 และที่ 2 สามารถด าเนินการ

และเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ 51 โครงการ และคงเหลือในไตรมาส ที่ 3 และที่ 4 ซึ่งต้องด าเนินการอีก 

จ านวน 62 โครงการ จากทั้งหมด 113 โครงการ ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ 3 โครงการ คิดเป็นที่

ด าเนนิการ จ านวน ร้อยละ 97.4  

 

ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 



~ ๔๙ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

1.  โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะด าเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ จึงเข้าใจว่า

น่าจะเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนมาให้ เพราะฉะนั้น จึงต้องการให้เทศบาลต าบลได้ใช้เป็น

ข้อสังเกตในวางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

 2. ควรให้ความส าคัญในเรื่องข้อมูลพืน้ฐาน ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะน ามาใช้เป็นข้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย เช่น น้ าท่วมในพื้นที่ 

และดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชน่ ขยะในพื้นที่ถนนสาธารณะ 

 3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลมากขึ้นและ

อย่างทั่วถึง ทั้งก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยหาแนวทาง  

วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาล

รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมี

การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการด าเนินการต่างๆ จึงควรมีการชี้แจงรายละเอียดและ

ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลยุโปให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



~ ๕๐ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. วิสัยทัศน์ : (Vision)    “  ยุโปสันติสุข  รุกแก้ปัญหายาเสพติด 

        เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  น้อมน างานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ” 

2.พันธกิจ( MISION) 

1.การพัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมอนุรักษ์ดา้นศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

4. ด าเนนิงานด้านการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

วสิัยทัศน์   พันธกิจ   เป้าประสงค ์

 

 



~ ๕๑ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ                   

แก่องคก์รในภาพรวมโดยยึดหลักธรรมาภบิาลปฏิบัติงานโดยความโปร่งใส 

6. สร้างภูมิคุม้กันยาเสพติดและสรา้งความเชื่อมันในความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

7. สร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล แบบยั่งยืน 

8. เสริมสรา้งสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ 

9. สง่เสริมการศกึษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างสังคมการเรียนรู้         

3. เป้าประสงค์( GOAL 

1. เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมเพื่อ

อ านวยความสะดวกสบายใหก้ับประชาชนอย่างทั่วถึง 

2. ประชาชนมอีาชีพและรายได้เสริมเพียงพอแก่การด ารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ศาสนา  ศลิปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์

และคงอยู่อย่างยั่งยืน 

4. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้รับการดูแลรักษา  

5. บุคลากรมีศักยภาพ องค์กรมีความเข้มแข็ง การบริหารงานมคีวามโปร่งใส 

6. ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการแก้ปัญหายาเสพติดและการสร้างความมั่นคงปลอดภัย

ในชีวติและทรัพย์สิน 

7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะและเกิดชุมชนต้นแบบ  

8. ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพตลอดจนป้องกันและควบคุมโรคอันเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในชุมชน 

9. เด็ก เยาวชน ประชาชนมีการศกึษา การสร้างสังคมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ณ เทศบาลต าบลยุโป อ.เมือง จ.ยะลา 

วันท่ี 9  ตุลาคม พ.ศ. 2561 



~ ๕๒ ~ 

 

 รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยโุป 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ครั้งที ่2 ( เมษายน – กันยายน ๒๕๖1) 

 

 

 
 

 

 

 

 


