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คำนำ 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 1 องค์กร

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น ข้อ 12 ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 (5)  ข้อ 31 ได้กำหนดให้การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี การรายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเยี ่ยมเป็นการดำเนินการเพื่อนำมา

วิเคราะห์โครงการที่ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละปีงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล

ตำบลท่าเยี่ยม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขต หรือ

ยุติการดำเนินงานโครงการต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาในอนาคตต่อไป 
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ส่วนที่ 1   

บทนำ 
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
          การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั ้งสองมีความเกี ่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื ่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลท่า
เยี่ยม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
          1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ
ในการดำเนินงาน 
         2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
          3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
          4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได ้อย ่างเป ็นร ูปธรรมและเกิดความชัดเจนที ่จะทำให้ทราบถึงจ ุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
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บทสรุป 

          บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด
การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและ
มีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
          1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
          3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
          4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
          5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลท่าเยี่ยมหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
          6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
          (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
          (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
          (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู ้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
          (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
        3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
          1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
          2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
          3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
          4) หัวหน้าส่วนการบริหารที ่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู ้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ต้องดำเนินการ
ให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
          1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
          2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
          3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
         3.2  การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้กำหนดการ
แบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยม ดังนี้ 
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          3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
         3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก   ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลา
ที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
          3.2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี
และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตา มที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          3.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้  แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart 
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ เทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม 
         3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
          3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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          3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
4. การรายงานผล 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มีอำนาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคม ของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
          เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง
ก า ร ต ิ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล แ ผ น พ ั ฒ น า ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ไ ด ้ แ ก ่  แ บ บ ส อบ ถ า ม  ( Questionnaires)  แ บ บ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ 
ภารกิจของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น
หรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
              5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม กำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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               5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
                  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่า
เยี่ยม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
                  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
                  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
               5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
               5.1.3  ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมมาปฏิบัติงาน 
              5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
              5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
              5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
              กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอโชคชัย
และจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม กำหนดระเบียบ 
วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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              5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
                  1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
                  2) เครื่องมือ  
                  3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
              5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
                  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
                  2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้ร ับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
             5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี ่ยม กำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
              5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
              5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด   โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
                 5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
              (1) การส ั ง เกตแบบม ีส ่ วนร ่ วม (Participant observation) เป ็นว ิ ธ ี การส ั ง เกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรม
ร่วมกัน  
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              (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  
              5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลท่าเยี ่ยม คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
              5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
          การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
          6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา  
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
          6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
          6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
          6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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          6.7 ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมเกิด
ความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 

 
1. วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวัง
ที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบาย
ของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และองค์กรที่มีคุณภาพ” 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได่แก่  
1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่  

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2. แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่  

1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5. แผนงานงบกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
    ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่  

1. แผนงานสาธารณสุข 
2. แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
    ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่  
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1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่  

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
เป้าประสงค์ 
1. มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนที่ฐานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เหมาะสมและเพียงพอ 
2. ประชาชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้น เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประชาชนมีความสุข มีสุขอนามัยที่ดี 
4. สิ่งแวดล้อมเอ้ืออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและชุมชนพอเพียง 
5. ประชาชนได้รับการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด 
6. เพ่ือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก คือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัดความก้าวหน้าของ

การบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
ค่าเป้าหมาย 
เป็นการกำหนดปริมาณหรือจำนวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลสำเร็จที่ต้องการในแต่ละจุดมุ่งหมาย เพ่ือการ

พัฒนาหรือแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่กำหนด โดยสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ไว้ด้วย เพ่ือ
ใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. จัดบริการสาธารณะตามระเบียบกฎหมายกำหนดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
2. พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
3. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 



หน้า 12 
กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 1) ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 2) ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร/จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
 3) ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1) การให้บริการสวัสดิการและสงเคราะห์ เด็ก คนชรา สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
 2) การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยสวัสดิการและสงเคราะห์ 
 3) การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
 4) การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 1) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2) การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยน้ำเสีย และมลพิษ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1) พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 2) เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
 3) อนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4) พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
 2) ส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 
 3) การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน 
 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 5) ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
 6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมระบบความปลอดภัยของประชาชน 
 7) การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานและการบริหารองค์กร 
 
 
 
 



หน้า 13 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 1. จัดบริการสาธารณะตามระเบียบกฎหมายกำหนดเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 2. พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
 3. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
 
3. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย
ปรากฎตามตารางความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 14 
 

ตารางความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ  
ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาจังหวัด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาเมือง 

6. ยุทธศาสตร ์
ด้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

7. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบ 
โลจิสติกส ์
 

1. การเสริมสร้างระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่าย
คมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถการค้า  
การลงทุนและเศรษฐกิจ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

3. ยุทธศาสตร ์
ด้านการพฒันา
เศรษฐกิจ 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสรา้ง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. การสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยัง่ยืน 

2. ยกระดับการท่องเที่ยว ที่
หลากหลายเชื่อมต่อภาคและ
ภูมิภาค 
3. พัฒนานวัตกรรมการผลิต การ
แปรรูปสินคา้การเกษตรปลอดภยั
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน 
4. ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสรา้งโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

4. การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
2. การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 

4. เสริมสร้างความมั่นคงในการ
พัฒนาคน  
และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงการตามแนว
พระราชดำริ 
3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสรา้งการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4. การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

5. ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 

 
 
 
 



หน้า 15 
 

ยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ  
ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาจังหวัด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ศาสนาศิลปวัตน
ธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
4. ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสงัคม 

1. การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์
2. การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 

4. เสริมสร้างความมั่นคงในการ
พัฒนาคนและชุมชนอย่างมี
คุณภาพตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาเมือง 
5. ยุทธศาสตร์ด้าน
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง 
6. ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 

5. ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่ง  
และยั่งยนื  
6. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริต ประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 
 

6. ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐ รองรับการพัฒนาเมืองและ
สังคมคุณภาพสงู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
การประเมินผล/ติดตามตนเอง 

 
แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมิน

และรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดำเนินงาน 

ไม่มีการ
ดำเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล ✓  
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น ✓  
4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ✓  
5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ✓  
6. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  
7. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  
8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓  
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
11. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
12. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
13. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ ✓  
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ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

คณะกรรมการ 

ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

กำหนดแนวทางวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหาร ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปดิเผยภายในสบิห้า
วันนบัแต่วันทีผู่้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลา่ว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่้อย

กว่าสามสิบวนั โดยอยา่งน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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แผนภาพหน้าท่ีหลักของหน่วยติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จัดทำฐานข้อมูล  (Database) 

หน้าที่หลักของหน่วยติดตาม

และประเมินผล (M&E Unit) 

การวิเคราะห์โครงการ 

(Project  Analysis) 
การเชื่อมโยงกลยุทธ 

(Strategic  linkage) 
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แบบรายงานและคำอธบิาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบท่ี 1 
การประเมินการ 

จัดทำแผน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

แบบติดตามฯ 
(Process) 

แบบท่ี 2 
แบบติดตาม 

และประเมินผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบประเมินผลฯ 
(Output) 

แบบท่ี 3/1 

แบบประเมินผล 
การดำเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบที ่3/2 
แบบประเมิน 

ความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงาน 

ขององคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

ในภาพรวม 

แบบท่ี 3/3 
แบบประเมินความพอใจ 

ต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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4. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการ/อยู่ระหว่างดำเนินการ/ไม่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยแยกราย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในชุมชน/หมู่บ้าน  
    งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 400,000.- บาท  
    งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 398,860.79 บาท 
   งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 1,139.21 บาท 
 

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 (ซอยประปา) หมู่ที่ 10  
    งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 948,000.- บาท 
 ลงนามสัญญา   จำนวน 948,000.- บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโนนสะอาดใน หมู่ที่ 9  
     งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 1,910,000.- บาท 
 ลงนามสัญญา   จำนวน 1,900,000.- บาท 
 งบประมาณคงเหลือ จำนวน     10,000.- บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลา SML หมู่ที่ 7  
    งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 986,000.- บาท 
 ลงนามสัญญา  จำนวน 986,000.- บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลา SML หมู่ที่ 14 - ข้างโรงเรียนบ้านโจด หมู่ 4  
    งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 1,000,000.- บาท 
 ลงนามสัญญา  จำนวน 1,000,000.- บาท 
 

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนิกร หมู่ที่ 13  
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 1,439,000.- บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด หมู่ที่ 13 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 668,000.- บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำอาหาร  
    งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 11,400.- บาท 
    งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 11,400.- บาท 
    งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 22 โครงการ ได้แก่   
1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  

งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 237,800.- บาท 
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 237,710.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 90.- บาท 

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 10,000.- บาท 
 งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 9,000.- บาท 

งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 1,000.- บาท 
3. อุดหนุนบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 1 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  

งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 20,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 

4. อุดหนุนบ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 2 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 20,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 

5. อุดหนุนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 20,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 
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6. อุดหนุนบ้านโจด หมู่ที่ 4 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  

งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 20,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 

7. อุดหนุนบ้านคลองบง หมู่ที่ 5 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 20,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 

8. อุดหนุนบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 6 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 20,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 

9. อุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ที่ 7 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 20,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 

10. อุดหนุนบ้านดอนไพล หมู่ที่ 8 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 20,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 

11. อุดหนุนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 20,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 

12. อุดหนุนบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 20,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 

13. อุดหนุนบ้านกอโจด หมู่ที่ 11 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 20,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 
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14. อุดหนุนบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 12 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  

งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 20,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 

15. อุดหนุนบ้านกอโจดไทรย้อย หมู่ที่ 13 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 20,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 

16. อุดหนุนบ้านหัวระนาม หมู่ที่ 14 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 20,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 

17. อุดหนุนบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 15 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 20,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 

18. อุดหนุนบ้านหนองกกพัฒนา หมู่ที่ 16 สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  
งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 20,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 

19. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 90,000.- บาท 

งบประมาณเบิกจ่าย  จำนวน 72,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 18,000.- บาท 

20. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 13,832,800.- บาท 
 งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 13,826,400.- บาท 
 งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 6,400.- บาท 
21. เบี้ยยังชีพความพิการ 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 3,650,000.- บาท 
 งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 3,647,000.- บาท 
 งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 3,000.- บาท 
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22. เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ (สปสช.)  
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 250,000.- บาท 
 งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 250,000.- บาท 
 งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 
 
 

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึง  
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 50,000.- บาท 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 41,000.- บาท 

งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 40,549.08 บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 450.92 บาท 

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะแบบยั่งยืน 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 50,000.- บาท       
2. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 5,000.- บาท 
3. โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ำ 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 5,000.- บาท 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ ได้แก่  
1. โครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธี 

งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 4,400.- บาท 
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 4,400.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน  0  บาท 
 
 
 
 



หน้า 25 
2. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ตามโครงการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 11,000.- บาท 

งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 11,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน  0  บาท 

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 513,800.- บาท 
 งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 513,190.- บาท 

งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 610.- บาท  
4. ค่าอาหารเสริม (นม) 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 1,124,500.- บาท 
 งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 1,124,017.18 บาท 
 งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 482.82 บาท 
5. จัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 299,000.- บาท 
 งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 299,000.- บาท 

งบประมาณคงเหลือ   จำนวน  0  บาท 
6. อุดหนุนโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชันตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 640,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 451,080.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 920.- บาท 

7. อุดหนุนโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 840,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 689,180.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 820.- บาท 

8. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนดอนไพลตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 580,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 494,640.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 2,360.- บาท 

9. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 420,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 362,080.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 920.- บาท 
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10. อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยาตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 340,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 200,720.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 280.- บาท 

11. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนเพชรตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 200,000.- บาท  
งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 182,480.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 520.- บาท 

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  4  โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 15,000.- บาท 
2. โครงการจัดงานเฉลิมฉลองอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารีร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 5,000.- บาท 
3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 200,000.- บาท 
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 10,000.- บาท 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน 7 โครงการ  ได้แก่  
1. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 6,600.- บาท 
 งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 6,202.- บาท 
 งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 398.- บาท 
2. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 13,000.- บาท 
 งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 12,365.- บาท 
 งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 635.- บาท 
3. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 7,000.- บาท 
 งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 7,000.- บาท 
 งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 
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4. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 79,800.- บาท 
 งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 79,800.- บาท 
 งบประมาณคงเหลือ   จำนวน 0 บาท 
5. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน 30,600.- บาท 
 งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน 30,600.- บาท 
 งบประมาณคงเหลือ   จำนวน  0  บาท 
6. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่า
เยี่ยม 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน  36,000.-  บาท 
 งบประมาณเบิกจ่าย   จำนวน  36,000.-  บาท 
 งบประมาณคงเหลือ   จำนวน  0  บาท 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 งบประมาณอนุมัติ   จำนวน  8,700.-  บาท 
 งบประมาณเบิกจ่าย  จำนวน  8,700.-  บาท 
 งบประมาณคงเหลือ   จำนวน  0 บาท 

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการจัดงานวันเทศบาล 
 งบบประมาณอนุมัติ   จำนวน 30,000.- บาท 
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เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  

ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดทำเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ต่อไป เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 

  จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 45 22,712,000  70 39,090,000  71 41,778,000  79 135,227,000  258 295,719,000  

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 250,000  5 250,000  5 250,000  5 250,000  5 250,000  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 16 20,280,000  15 20,340,000  19 22,140,000  32 25,440,000  45 27,851,300  

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4 310,000  4 310,000  6 280,000  6 280,000  7 300,000  

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 19 8,991,000  20 9,011,000  24 10,757,000  24 10,757,000  31 14,637,000  

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 4 250,000  9 910,000  12 1,720,000  14 1,335,000  13 1,956,000  

รวม 93 52,793,000  123 69,911,000  137 76,925,000  158 173,289,000  358 340,713,300  

 
 
 
 
 
 
 



หน้า 29 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  

จำนวน 38 โครงการ งบประมาณ 25,973,400.- บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์  จำนวนโครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 6 5,244,000.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1                                       11,400.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 8                                   18,090,600.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4                                        41,000.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 10                      2,404,700.00  

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 9                                       181,700.00  

รวม 38 25,973,400.00 
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เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา รวม 27 โครงการ  
จำนวนเงิน 25,973,400 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 23 โครงการ จำนวนเงิน 20,600,458 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์  โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

    ลงนามในสัญญา     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5        5,232,860.79  1                  398,860.79  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1             11,400.00  1                    11,400.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 7       18,062,110.00  7              18,062,110.00  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1             40,549.08  1                    40,549.08  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 6        2,402,687.18  6                1,906,870.68  

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7           180,667.00  7                 180,667.00  

      รวม       27      25,930,274.05  23            20,600,457.55  
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์ แผนดำเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

  จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 79 135,227,000.00  1 400,000.00  1 398,860.79  1 398,861  

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 250,000.00  1 11,400.00  1 11,400.00  1 11,400  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 32 25,440,000.00  8 18,090,600.00  7 18,062,110.00  7 18,062,110  

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 6 280,000.00  4 41,000.00  1 40,549.08  1 40,549  

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณ ี 24 10,757,000.00  10 2,404,700.00  6 2,402,687.18  6 1,906,871  

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 14 1,335,000.00  9 181,700.00  7 180,667.00  7 180,667  

รวม 160 173,289,000.00  33 21,129,400.00  23 21,096,274.05  23 20,600,457.55  
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ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการที่ปรากฎ โครงการที่ได้รับ โครงการที่ดำเนินการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 

  ในแผนการดำเนินงาน ปี 2564 การอนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 ในปีงบประมาณ 2564 

  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 85 100.00  6 7.10 5 100.00 1 16.70 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 100.00  1 20.00 1 100.00 0 0.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 32 100.00  8 25.00 7 87.50 1 12.50 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 6 100.00  4 66.70 1 25.00 3 75.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณ ี 24 100.00  10 41.70 6 60.00 4 40.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 14 100.00  9 64.28 7 77.77 2 22.22 

รวม 166 100.00  38 22.89 27 71.05 11 28.95 

 

 



ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดังนี้ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19 95 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14.36 95.73 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 64 98.46 
      3.1  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 10 9.73 97.30 
      3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 9.64 96.40 
      3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ 9.73 97.30 
      3.4  วิสัยทัศน์ 5 4.91 98.20 
      3.5  กลยุทธ ์ 5 5 100 
      3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 5 5 100 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 100 
      3.8  แผนงาน 5 5 100 
      3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100 
      3.10  ผลผลิต/โครงการ 5 5 100 

รวม 100 97.36 97.36 
 

พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
100  ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ 97.36 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
          ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุด
แข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การดำเนินงานของ
องค์การหลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน
และสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation 
Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู ้ตนเอง (รู ้เรา) รู ้จัก สภาพแวดล้อม (รู ้เขา) ชัดเจน และ
วิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กร
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดข้ึนแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
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การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้
ประโยชน์เพื่อการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร  
 

2. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

ตำบลท่าเยี่ยม 
20 18 90 

 

 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

3 3 100 
 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร 
เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 1 50 
 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ     

2 2 100 
 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

2 2 100 
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1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

2 2 100 
 

 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืน ๆ 

2 2 100  

 
1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 
 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.  

2  1 50 
 

 
1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 

2 2 100 
 

รวม 20 18 90 
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สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ 
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/

ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง   ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด   ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ 90 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
            2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.55 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.18 
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.27 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 7.91 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60 53.18 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 4.36 
     5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 4.36 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 4.27 

     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 4.27 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

5 4.09 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.18 
     5.7  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 4.27 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่น
คั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

5 4.36 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 4.27 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.82 
     5.11 ตัวชีว้ัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  5 4.91 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 5.00 

รวม 100 86.09 
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พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 53.18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 53.18  ของคะแนน

ในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 86.09 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความ
ชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
          2. พบว่าประเด็นงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนนต่ำสุด
3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  3.19 ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 
          เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
การเพ่ิม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพ่ิมข้ึน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
มีราคาสูงข้ึน 
          3. พบว่าความชัดเจนของชื ่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั ้งหมด 38 โครงการ ได้คะแนน 5 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยมที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน   
          4. พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 38 โครงการ ได้
คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
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3.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที่/ชุมชน 

(ถ้ามีหลายตำบล
ระบุตำบลด้วย) 

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง(คน) 

1 เพศ 
  

 
- ชาย ม.1-ม.16 50 

- หญิง ม.1-ม.16 50 

2 อายุ 
  

 
- 15-25 ปี ม.1-ม.16 12 

- 26-30 ปี ม.1-ม.16 18 

- 31-40 ปี ม.1-ม.16 35 

- 41-50 ปี ม.1-ม.16 5 

- 51-60 ปี ม.1-ม.16 13 

- 61-70 ปี ม.1-ม.16 17 

- 71 ปีขึ้นไป ม.1-ม.16 - 

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
  

 
- น้อยกว่า 5 ปี ม.1-ม.16 7 

- 5-10 ปี ม.1-ม.16 45 

- 11-20 ปี ม.1-ม.16 40 

- 21-30 ปี ม.1-ม.16 5 

- มากกว่า 30 ปี ม.1-ม.16 3 
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4 ระดับการศึกษา 

  
 

- ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้) ม.1-ม.16 30 
- ประถมศึกษาตอนปลาย ม.1-ม.16 25 

- มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.16 18 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ม.1-ม.16 7 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ม.1-ม.16 2 

- ปริญญาตรี ม.1-ม.16 8 
- ปริญญาโท - - 
- ปริญญาเอก - - 
- อ่ืน ๆ - 10 

5 ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน 
  

 
- ประชาชน ม.1-ม.16 15 
- สมาชิกสภาท้องถิ่น ม.1-ม.16 8 

- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำ
ตำบล 

ม.1-ม.16 
4 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ม.1-ม.16 4 

- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ม.1-ม.16 15 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ม.1-ม.16 30 
- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ม.1-ม.16 10  
- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ม.1-ม.16 4 

- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ ม.1-ม.16 4 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  ม.1-ม.16 4 

- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ  

ม.1 1 

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ ม.1-ม.16 5 

- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/
การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

- - 

- สื่อมวลชน - - 

- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด - - 

- องค์กร/หน่วยงานอ่ืน ๆ - -  
รวม 100 
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เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีต่อการให้บริการ

ในการอบรม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่
กับการบรรยายและสรุปผลการศึกษาได้กำหนดการให้คะแนนคำตอบของแบบสอบถามไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
         ความพึงพอใจมากท่ีสุด         กำหนดให้    5    คะแนน 
          ความพึงพอใจมาก          กำหนดให้    4    คะแนน 
          ความพึงพอใจปานกลาง         กำหนดให้    3    คะแนน 
          ความพึงพอใจน้อย          กำหนดให้    2    คะแนน 
          ความพึงพอใจน้อยที่สุด         กำหนดให้    1     คะแนน 
 

แล้วหาค่าเฉลี่ยของคำตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
          ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00         หมายถึง        มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
          ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50         หมายถึง        มีความพึงพอใจมาก 
          ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50         หมายถึง        มีความพึงพอใจปานกลาง 
          ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50        หมายถึง        มีความพึงพอใจน้อย 
          ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50         หมายถึง        มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
 เพศ  
      ชาย 
      หญิง     

 
32 
85 

 
27.35 
72.65 

รวม 117 100 
อายุ 
     ต่ำกว่า 30 ปี 
     30 - 40  ป ี
     41 - 50  ป ี
     มากกว่า 50 ปี 

 
18 
49 
31 
19 

 
15.38 
41.88 
26.50 
16.24 

รวม 117 100 
ระดับการศึกษา 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
11 
57 
49 

 
09.40 
48.72 
41.88 

รวม 117 100 
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สถานภาพในการทำงาน 
ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง / บุคคลภายนอกปฏิบัติงานลูกจ้าง 

 
103 
010 
004 

 
88.03 
08.55 
03.42 

รวม 117 100 
ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ประชาชน 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล 
ประธานชุมชน กรรมการชุมชน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)  
สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   (อปพร.)  
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 

 
18 
4 
 

4 
4 

11 
31 
11 
4 

 
15.38 
03.42 

0 
3.42 

03.42 
09.40 
26.50 
09.40 
03.42 

กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  
กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน 
หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ  
ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ 
กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  
สื่อมวลชน 
ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ 

4 
4 
4 
 

18 
- 
- 
- 
- 
- 

03.42 
03.42 
03.42 

 
15.38 

- 
- 
- 
- 
- 

รวม 117 100 
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จากตาราง สรุปผลได้ดังนี้ ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง
โดยใช้แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆ เปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนหลังจาก ที่ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แลว อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
โดยนำเอาข้อมูล กกช. 2 ค. และ จปฐ. มาใช้หรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วน ทองถิ่นมีอยู่ เพื่อศึกษาการศึกษา
ความ เปลี่ยนแปลงซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ เป็นผู้เลือกเอาตัวชี้วัดเหล่านั้นมาเป็นตัวประเมินการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนแล้วนำมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์   
 
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
             เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ต่อไป  

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
พ.ศ.2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ได้ดำเนินการโครงการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งใน
พ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
๔.๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
             ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ .ศ.
2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดังนี้ 

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและ
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า โดยยึดแนวทางวิถีชีวิ ตตามแบบศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนอง
ตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และองค์กรที่มีคุณภาพ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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เป้าประสงค์ 
1. มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนที่ฐานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เหมาะสมและเพียงพอ 
2. ประชาชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้น เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประชาชนมีความสุข มีสุขอนามัยที่ดี 
4. สิ่งแวดล้อมเอ้ืออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและชุมชนพอเพียง 
5. ประชาชนได้รับการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด 
6. เพ่ือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 1) ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 2) ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร/จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
 3) ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1) การให้บริการสวัสดิการและสงเคราะห์ เด็ก คนชรา สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
 2) การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยสวัสดิการและสงเคราะห์ 
 3) การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
 4) การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 1) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2) การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยน้ำเสีย และมลพิษ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1) พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 2) เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
 3) อนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4) พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
 2) ส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 
 3) การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน 
 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 5) ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
 6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมระบบความปลอดภัยของประชาชน 
 7) การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานและการบริหารองค์กร 
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1. จัดบริการสาธารณะตามระเบียบกฎหมายกำหนดเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 2. พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
 3. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 5 
การประเมิน/ตดิตามตนเอง 

 

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมิน

และรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดำเนินงาน 

ไม่มีการ
ดำเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

✓  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล ✓  
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น ✓  
4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

✓  

5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

✓  

6. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  
7. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  
8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓  
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
11. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
12. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
13. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ ✓  
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ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

กำหนดแนวทางวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหาร ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปดิเผยภายในสบิห้า
วันนบัแต่วันทีผู่้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลา่ว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่้อย

กว่าสามสิบวนั โดยอยา่งน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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แผนภาพ 
หน้าที่หลักของหน่วยติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำฐานข้อมูล 
(Database) 

หน้าที่หลักของหน่วยติดตาม

และประเมินผล (M&E Unit) 

การวิเคราะห์โครงการ 

(Project  Analysis) 
การเชื่อมโยงกลยุทธ 

(Strategic  linkage) 
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แบบรายงานและคำอธบิาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบท่ี 1 
การประเมินการ 

จัดทำแผน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

แบบติดตามฯ 
(Process) 

แบบท่ี 2 
แบบติดตาม 

และประเมินผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบประเมินผลฯ 
(Output) 

แบบท่ี 3/1 
แบบประเมินผล 
การดำเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบท่ี 3/2 
แบบประเมิน 

ความพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
ในภาพรวม 

แบบท่ี 3/3 
แบบประเมินความพอใจ 

ต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


