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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 และข้อ 30 ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงนามในประกาศและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามเค้าโครงการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 

                ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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                    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กําหนดให้มีการดําเนินงานติดตามแผน และ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี หน้าที่
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะ
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสําคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะ 
ระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนําไปใช้ได้จริงเกิดการพัฒนาที่มี  
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลการดําเนินงานเป็นไปตาม 
เป้าหมายหรือไม่และทําให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน เพ่ือจะได้นําข้อมูลดังกล่าวไป  
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้  

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

       การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จึงเป็นการ
ติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณใน
การดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่
การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     

     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการ
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พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน เทศบาลตำบลบ้านถ้ำหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้      
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
             (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
              (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จำนวน 3 คน  
   2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จำนวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จำนวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำต้องดำเนินการให้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำเพ่ือดำเนินการต่อไป 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้กำหนดการ
แบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ  ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการติดตาม การ
นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะใน
การติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ เทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ   
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ
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เพ่ือให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง 
ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำมีอำนาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำเพ่ือให้
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและ

นายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านถำ้ 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของเทศบาล

ตำบลบ้านถ้ำ 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านถำ้ 

สภาเทศบาล
ตำบลบ้านถำ้ 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านถำ้ 

 

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในเทศบาลตำบลบ้านถ้ำทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิน่รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุง
แก้ ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำกำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำภายในกำหนดเวลา เพ่ือให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำเสนอสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้อง และนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ   
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ 
ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตำบลบ้านถ้ำ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอดอกคำใต้ และ
จังหวัดพะเยาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  กำหนดระเบียบ 
วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
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    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ กำหนดเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร  เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่ งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  มีการบันทึกการ
สังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน
หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้
มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ   
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็นความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
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ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ   
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
นำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  เกิด
ความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ   
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ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564       
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น       
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เป็นแผนที่มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 
2561 – 2565  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
พะเยา อำเภอดอกคำใต ้และแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 12 ของตำบลบ้านถ้ำ  
         แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
3.1 แผนงานการศึกษา 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
3.2  แผนงานการเกษตร 
3.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

          ยุทธศาสตร์ที่ 4   การรกัษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย  
         4.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
         4.2  แผนงานสาธารณสุข 
         4.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
         4.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5   การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
       5.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

        5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                                                        

            2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
     พันธกิจที่ 1    สร้าง / ซ่อมบำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และการผังเมือง  
     พันธกิจที่ 2    ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     พันธกิจที่ 3    ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา และการจัดทำแผนแม่บทชุมชน 
     พันธกิจที่ 4    ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและสวัสดิการสังคมของ ผู้สูงอายุ / ผู้ด้อยโอกาส /  
                ผู้พิการ / ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

พันธกิจที่ 5    ส่งเสริมการอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจที่ 6    ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและภูมิ 
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                 ปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจที่ 7  พัฒนาระบบและคุณภาพการบริการให้เกิดความรวดเร็ว เสมอภาคท่ัวถึง เป็น 
                ธรรมและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาให้บริการแก่ประชาชน 
 

    3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
                 จุดมุ่งหมายที่ 1  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึง 
                                     และมีประสิทธิภาพ 

           จุดมุ่งหมายที่ 2  เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ             
                                มแีหล่งความรู้ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยี 
                                อยา่งถูกต้อง 
           จุดมุ่งหมายที่ 3 ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นดำรงอยู่  

               สืบทอดตลอดไป 
                          จุดมุ่งหมายที่ 4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน เยาวชนได้ร่วมคิดร่วม 

               ทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม   
                          มีทักษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา  การส่งเสริมอาชีพ และการ  
                          ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
     จุดมุ่งหมายที่ 5 ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะ 
                         อย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
     จุดมุ่งหมายที่ 6 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อย 
                        ภายในชมุชน ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข 
    จุดมุ่งหมายที่ 7 การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย ระบบ  
                        สาธารณปูโภคสาธารณูปการทั่วถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้ 
                        มาตรฐาน 
    จุดมุ่งหมายที่ 8 ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และ 
                        สินค้าผลติภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด                          
    จุดมุ่งหมายที่ 9 บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ 
    จุดมุ่งหมายที่ 10 สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตร  
                          ทฤษฎีใหม ่
    จุดมุ่งหมายที่ 11 ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
                          พอเพียง 
    จุดมุ่งหมายที่ 12 การบริหารด้านการเงิน – คลัง การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
                         มีประสิทธิภาพ 
    จุดมุ่งหมายที่ 13 ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ                   
     จุดมุ่งหมายที่ 14 บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรม 
                          และหลักธรรมาภิบาล 
     จุดมุ่งหมายที่ 15 การเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารผ่านกระบวนการเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
     จุดมุ่งหมายที่ 16 ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กร 
                          ปกครองส่วนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น 
                         ด้วยจิตอาสา ความมีคุณธรรมจริยธรรม 
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                         4) วิสัยทัศน์  
      “บ้านถ้ำเมืองน่าอยู่ ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตมี
สุขภาพและสวัสดิการที่ดี มีความรู้ก้าวหน้า ทันสมัย เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี ภู มิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี” 
 

           1.2 ผลการดำเนินโครงการและตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                   สำหรับผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้นำข้อมูลมาจากระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
( E–Plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 การวางแผน 
                     เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ 
ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในห้วง 5 ปี ต่อไป 
    

                เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่
จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1. พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

481 399,168,300 482 392,928,300 536 427,289,100 547 431,585,000 547 431,585,000 

2. พัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

184 54,469,800 184 54,419,800 195 58,261,300 216 59,756,300 216 59,756,300 

3. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

59 12,225,000 59 12,225,000 61 17,585,000 63 17,675,000 63 17,675,000 

4. รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

43 2,650,000 43 2,830,000 45 2,750,000 45 2,800,000 45 2,800,000 

5. ส่งเสริมการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

83 12,590,000 83 12,220,000 90 13,508,000 90 13,508,000 89 10,508,000 

รวม 850 481,103,100 851 474,623,100 927 519,393,400 961 525,324,300 960 522,324,300 

 

               การจัดทำงบประมาณ 
               ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศ
บัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 70 โครงการ งบประมาณ 3,943,690 บาท สามารถจำแนก
ตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 13 1,574,300 

2. พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 29 1,086,190 

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 30,000 

4. รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 10 220,000 

5. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 16 1,033,200.00 

รวม 70 3,943,690 
 

 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน 

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

1. 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนตำบลบ้านถ้ำ 10,000 สำนักปลัดเทศบาล 

2. 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธแ์ละศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 40,000 กองช่าง 

3. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพกั 

(คสล.) พื้นที่หมู่  2 
200,900 

กองช่าง 

4. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  พื้นที่หมู่  2 
202,500 

กองช่าง 

5. 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)พื้นที่หมู่  7 99,900 กองช่าง 

6. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นทีห่มู่ 5 (สายจำตาเหิน  ตรง

ข้ามมานะของเก่า) 
65,000 

กองช่าง 

7. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นทีห่มู่ 5 (สายดงดีหมี 

ต่อเนื่อง) 
100,000 

กองช่าง 

8. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นทีห่มู่ 6 (สายสวนเกษตร

อินทรีย์) 
60,000 

กองช่าง 

9. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นทีห่มู่ 6 (สายทุ่งมะพร้าว 

รองวิน) 
70,000 

กองช่าง 

10. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก  พื้นที่หมู ่6  (สายป่าสกัข้าง

โรงเรียนถ้ำปินฯ)    100,000 
กองช่าง 

11. 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก  พื้นที่หมู ่11 (สายห้วยเสด็จ)     100,000 กองช่าง 

12. 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุคัดเลือกและหนิคลุก   พื้นที่หมู่ 11 264,500 กองช่าง 

13. 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา 200,000 กองช่าง 

14. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าใช้จา่ย 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม) 

16,800 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

15. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนวัสดุการศึกษา สื่อและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับ
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กตำบลบ้านถ้ำ(ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

0.00 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

16. 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ วันเด็กแห่งชาต ิ 0.00 กองการศึกษา ศาสนาและ
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วัฒนธรรม วัฒนธรรม 

17. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าใช้จา่ยในการ
จัดการศึกษาสำหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก) 

166,600 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

18. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบา้นถ้ำ,ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้าน
ถ้ำ) 

0.00 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

19. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทอ้งถิ่น (ค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมกิจกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา) 

50,000.00 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

20. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายโครงการชว่ยเหลือค่าพาหนะนำส่งเด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบา้นถ้ำและศูนย์พฒันาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลไปส่งสถานพยาบาล 

1,650 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

21. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) 

20,000 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

22. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอ้งสมุดโรงเรียน) 

100,000 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

23. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน) 

50,000 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

24. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา) 

21,000 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

25. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยทอ้งถิ่นไทย 
ผ่านการเล่น) 

50,000 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

26. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัด
สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

60,000 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

27. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

70,000 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

28. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนิเทศติดตามการ
ดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.) 

5,000 กองสาธารณสุข 

29. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในการควบคุมป้องกันควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบ้าน
ถ้ำ 

10,000 
กองสาธารณสุข 

30. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเกอหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

15,000 

กองสาธารณสุข 

31. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนถ้ำปิ
นวิทยาคม 

20,000 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

32. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 0.00 สำนักปลัดเทศบาล 
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33. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสานสัมพันธ์วันแห่งความสำเร็จ 15,000 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

34. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค (โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) 

0.00 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

35. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลบ้านถำ้) 

0.00 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

36. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จา่ยในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(เรียนฟรี 15 ปี) (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ) 

93,400 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

37. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จา่ยในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ค่าจัดการเรียนการสอนเงินรายหัวของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ) 

136,000 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

38. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จา่ย
ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถำ้ 
ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

110,740 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

39. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

20,000 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

40. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมวินัยและจริยธรรมนักเรียน 15,000 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

41. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 20,000 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

42. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

โครงการการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 20,000 
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

43. 
3. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ตำบลบ้านถำ้เมืองน่าอยู ่ 10,000 สำนักปลัดเทศบาล 

44. 
3. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5 

20,000 
สำนักปลัดเทศบาล 

45. 
4. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 40,000 
สำนักปลัดเทศบาล 

46. 
4. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
สถานศึกษาและประชาชนทัว่ไป 

0.00 
สำนักปลัดเทศบาล 

47. 
4. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน 0.00 
สำนักปลัดเทศบาล 

48. 
4. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการชุมชนปลอดภัย 10,000 
สำนักปลัดเทศบาล 

49. 
4. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 
สำนักปลัดเทศบาล 

50. 
4. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบล 
บ้านถ้ำ 

40,000 
สำนักปลัดเทศบาล 
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51. 
4. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

50,000 
สำนักปลัดเทศบาล 

52. 
4. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

พัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 20,000 
สำนักปลัดเทศบาล 

53. 
4. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 30,000 
สำนักปลัดเทศบาล 

54. 
4. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัตปิระจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000 
สำนักปลัดเทศบาล 

55. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ กกต. 
กำหนด ฯลฯ 

450,000 
สำนักปลัดเทศบาล 

56. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

อบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน 10,000 
สำนักปลัดเทศบาล 

57. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ฝึกอบรมเกี่ยวกับประชาธปิไตยการเมืองการเลือกตั้ง 10,000 
สำนักปลัดเทศบาล 

58. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการวันเทศบาล 10,000 
สำนักปลัดเทศบาล 

59. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมและสัมมนา 90,000 
สำนักปลัดเทศบาล 

60. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของกิจการ
สภาเทศบาลตำบลบา้นถ้ำ 

20,000 
สำนักปลัดเทศบาล 

61. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการประชาสัมพันธข์่าวสารเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 6,000 กองคลัง 

62. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 10,000 สำนักปลัดเทศบาล 

63. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพวิเตอร์ 75,000 สำนักปลัดเทศบาล 

64. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัดเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

100,000 
สำนักปลัดเทศบาล 

65. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกทบทวนความรู้งานทะเบียนราษฎร 10,000 
สำนักปลัดเทศบาล 

66. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

สำนักทะเบียนทอ้งถิ่น/อำเภอเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 3,200 
สำนักปลัดเทศบาล 

67. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เผยแพร่ความรู้กฎหมายงานทะเบยีนราษฎร 13,000 
สำนักปลัดเทศบาล 

68. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

สำนักทะเบียนทอ้งถิ่นพบประชาชน 20,000 
สำนักปลัดเทศบาล 

69. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (ต่อเนื่อง) 

200,000 กองคลัง 

70. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 6,000 สำนักปลัดเทศบาล 
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               การใช้จ่ายงบประมาณ 
                เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 32 โครงการ จำนวนเงิน 2,566,345.60 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 32 โครงการ จำนวนเงิน 2,566,345.60 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 12 1,564,300 12 1,564,300 

2. พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 12 507,115 12 507,115 

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 50,000 - - 

4. รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 2 35,250 2 35,250 

5. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6 459,680.60 6 459,680.60 

รวม 32 2,566,345.60 32 2,566,345.60 

     

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม  

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธแ์ละ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
40,000 40,000 40,000 0.00 

2. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) พร้อมบ่อพัก (คสล.) พื้นที่
หมู่  2 

200,900 200,900 200,900 0.00 

3. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบ้านถำ้  พื้นที่หมู่  2 

202,500 202,500 202,500 0.00 

4. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.)พื้นที่หมู่  7 
99,900 99,900 99,900 0.00 

5. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่

หมู่ 5 (สายจำตาเหิน  ตรงข้าม
มานะของเก่า) 

65,000 65,000 65,000 0.00 

6. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่

หมู่ 5 (สายดงดีหมี ต่อเนื่อง) 
100,000 100,000 100,000 0.00 

7. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่

หมู่ 6 (สายสวนเกษตรอินทรีย์) 
60,000 60,000 60,000 0.00 

8. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่

หมู่ 6 (สายทุ่งมะพรา้ว รองวิน) 70,000 70,000 70,000 0.00 

9. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก  พื้นที่

หมู่ 6  (สายป่าสักขา้งโรงเรียนถ้ำ
ปินฯ)    

100,000 100,000 100,000 0.00 
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10. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก  พื้นที่

หมู่ 11 (สายหว้ยเสด็จ)     
100,000 100,000 100,000 0.00 

11. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุคัดเลือก

และหินคลุก พื้นทีห่มู่ 11 
264,500 264,500 264,500 0.00 

12. 
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

จังหวัดพะเยา 
200,000 200,000 200,000 0.00 

13. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จา่ย 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
รายเดือนของโรงเรียนอนุบาล)  

16,800.00 16,800.00 16,800.00 0.00 

14. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 

11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
บ้านถ้ำ/รายหวั)  

166,600.00 116,450.00 116,450.00 50,150.00 

15. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 

13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)  

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

16. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จา่ยในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา )  

21,000.00 15,000.00 15,000.00 6,000.00 

17. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 

1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนนำในการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  

10,000.00 7,750.00 7,750.00 2,250.00 

18. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 

1. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม  20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

19. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 

2. โครงการสานสัมพันธว์ันแห่ง
ความสำเร็จโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบ้านถำ้ 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

20. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 

9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จา่ยในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบา้นถ้ำ)  

93,400.00 91,585.00 91,585.00 1,815.00 

21. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 

10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ค่า
จัดการเรียนการสอนเงินรายหัวของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้าน
ถ้ำ)  

136,000.00 135,150.00 135,150.00 850.00 
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22. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 

12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตำบลบ้านถำ้ ค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)  

110,740.00 29,380.00 29,380.00 81,360.00 

23. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 

2. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม  20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

24. 
2. พัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 

3. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม  20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

25. 
4. รักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

40,000.00 31,500.00 31,500.00 8,500.00 

26. 
4. รักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย 

4. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปา่  

30,000.00 3,750.00 3,750.00 26,250.00 

27. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

14. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

450,000.00 212,480.60 212,480.60 237,519.40 

28. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เกี่ยวกบัภาษีอากร 

6,000.00 3,600.00 3,600.00 2,400.00 

29. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

16. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 
2564 

75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 

30. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลบ้านถำ้  

100,000.00 7,200.00 7,200.00 92,800.00 

31. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยการจัดทำหรือ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง) 

200,000.00 158,400.00 158,400.00 41,600.00 

32. 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

17. ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  

6,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ งบประมาณ จำนวน 

โครงการ งบประมาณ จำนวน 
โครงการ งบประมาณ จำนวน 

โครงการ งบประมาณ 

1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 547 431,585,000 13 1,574,300 12 1,564,300 12 1,564,300 

2.พัฒนาสังคม การศกึษาและ
วัฒนธรรม 216 59,756,300 29 1,086,190 12 507,115 12 507,115 

3.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

63 17,675,000 2 30,000 - - - - 

4.รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 45 2,800,000 10 220,000 2 35,250 2 35,250 

5.ส่งเสริมการบริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล 90 13,508,000 16 1,033,200 6 459,680.60 6 459,680.60 

รวม 961 525,324,300 70 3,943,760 32 2,566,345.60 32 2,566,345.60 
 

 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565       

2.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          

  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบ
การประเมินผลในระดับใด   

  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะ
ทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนด
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน   

  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน 
( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็น
ระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 
และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบ
แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น 
วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและ
งบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็น
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การตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบ
ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้     
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพ่ือกำหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้     
  1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
       1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนด  
       2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  
       3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)  
       4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ  
       5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
      6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่ เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
 7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัด
ความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้   
         1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
         2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
         3. การประเมินผลกระทบ    

  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด 
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
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2.2 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
   1. การใช้แบบสอบถาม  
   2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
   3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 

2.3 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล      

  แบบท่ี 1   
  เรื่องที่  1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมิน
ตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

                   แบบประเมินเรื่องที่ 1 จะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว และเรื่องที่ 2 – 3 จะทำภายใน 60 วัน หลังประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 

  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม ไตรมาสที่ 1, (เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2,(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 
และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4 

  แบบที่ 3  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
ไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวมประจำปีงบประมาณ  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ  
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ส่วนที่ 3  

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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ผลการวิเคราะห์ การติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
                 ในการวิเคราะห์ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ คณะกรรมการ
ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ไดกําหนดเครื่องมืออุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้นซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่นขอมูลดัง
กลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประ
โยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ สําหรับ
แผนพัฒนา เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล 
แบบรายงาน เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 
โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
64 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยไชแบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance Indicators) ดังนี้  

     ๑. ลักษณะของแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน เปนเครื่องมือที่ใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการ
ดําเนินงานในดานตาง ๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการ วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะทอน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนา
กิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ/แผนงาน ซึ่งตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะเปนการรวบรวมขอมูลเกีย่วกับปจจัยนำ 
เขา (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะชวยในการวิเคราะหการ
ดําเนินงานที่เกิดข้ึน ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุง การทํางานตอไปเงื่อนไขสําคัญของตัวแบบบงชี้การปฏิบัติ
ก็คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (key stakeholders) ในการกําหนดตัวบงชี้ เพราะจะเปนการสรางความ
เขาใจรวมกันตลอดจนการใชตัวบงชี้เหลานั้นในการดําเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไป การใชตัวบงชี้การ
ปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติ และแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว
ในบางแผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยลวงหนา (eariy warning system) เพ่ือใหทราบขอผิดพลาดจาก
การดําเนินการที่เกิดขึ้นวาเปนไปตามแนวทางที่ไดวางไว หรือไมหรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth 
evaluation) เพ่ือใหทราบรายละเอียดของขอมูลที่จําเปน  

     ๒. ความสําคัญของการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
          ๒.๑ ทําใหทราบไดวาสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไมสําเร็จ

เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
          ๒.๒ สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต ผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรม 

เหลานั้น จะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ได จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประ สงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
                    ๒.๓ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีดีขึ้น 
                    ๒.๔ เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางาน โดยคาดหวังวาจะ 
เปนเครื่องมือกระตนุใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
               ๓. วัตถุประสงคในการใชแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
                    ๓.๑ เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา  
                    ๓.๒ เพ่ือใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  
                    ๓.๓ เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ  
                4. ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
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ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

 

                    ๔.๑ กําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
                    ๔.๒ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้  
                    ๔.๓ ดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้  
                    ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ ๔.๑ การกําหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
                          คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี้   
                    (๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ดังนี้  
                            ตัวบงชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)  
                            ตัวบงชี้ที่ ๒ : การประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนา (๕ คะแนน)  
                            ตัวบงชี้ที่ ๓ : การประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนา (๕ คะแนน)  
                   (2) การนําแผนไปปฏิบัติ  
                            ตัวบงชี้ที่ 4 : การดําเนินโครงการ (๕ คะแนน)  
                            ตัวบงชี้ที่ 5 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)  
                                            ๔.๒ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี้  
                                            คะแนน 25 คะแนน = ดีมาก  
      คะแนน 20 ขึ้นไป = พอใช  
                                            ต่ำกวา 20 = ตองปรับปรุง 

                5. วัตถุประสงคในการใชแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
                    5.๑ เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา  
                    5.๒ เพ่ือใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  
                    5.๓ เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ  
               6. ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
                   6.๑ กําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
                   6.๒ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้  
                   6.๓ ดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้  
                   6.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ 
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                    ๔.๑ การกําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี้  
                          (๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนี้  
                               ตัวบงชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน)  
                               ตัวบงชี้ที่ ๒ : การประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนา  
                                                (๕ คะแนน)  
                              ตัวบงชี้ที่ ๓ : การประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนา (๕ คะแนน)  
                          (2) การนําแผนไปปฏิบัติ  
                              ตัวบงชี้ที่ 4 : การดําเนินโครงการ (๕ คะแนน)  
                              ตัวบงชี้ที่ 5 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน) 
                     ๔.๒ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี้ 
                           คะแนน 25 คะแนน   = ดีมาก  
    คะแนน 20 คะแนนขึ้นไป = พอใช  
               ต่ำกวา 20 คะแนน  = ตองปรับปรุง 
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ตัวบงช้ีที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑตัวช้ีวัด : มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

➢ มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได ๕ คะแนน  
➢ มีการดําเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน ได ๔ คะแนน  
➢ มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน ได ๓ คะแนน  
➢ มีการดําเนินการไมถึง ๖ ขั้นตอน ไมไดคะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน  

ตัวบงชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คะแนนเต็ม  ๕ 
คะแนนที่ได  ๕ 

ลำดับ การดําเนินการ 
มีการดําเนินการ 

(ใสเครื่องหมาย √) 
1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่นสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความต
องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือ นํามากำหนดแนว
ทางการจัดทําแผนการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหนวย
งานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนการพัฒนา 

√ 

2 คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา √ 
3 คณะกรรมการไดนำขอมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานตางๆ และ  

ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น 
√ 

4 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร √ 

5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมทองถิ่น √ 

6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนการพัฒนาทองถิ่น √ 

7 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ √ 

8 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร่างแผนแผนการพัฒนาทองถิ่น √ 

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนการพัฒนาทองถิ่น √ 

10 ผูบริหารประกาศใชแผนการพัฒนาทองถิ่นไดทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
๒๕62 

√ 

 
 สรุปเกณฑ์คะแนน ผลการดำเนินงาน ตามแบบที่  1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
- ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากมีการดำเนินการตามระเบียบฯ แบบกำกับการจัดทำแผน  

ได้ครบทุกขั้นตอน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2 : การประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนา 
เกณฑตัวช้ีวัด : มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

➢ ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได ๕ คะแนน  = ดีมาก 
➢ ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได ๔ คะแนน = ดี 
➢ ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได ๓ คะแนน = พอใช้ 
➢ ประเด็นการพิจารณาตำ่กวา ๘๐ คะแนน ไม่ไดคะแนน = ควรปรับปรุง 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี 2 : การประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนา 
คะแนนเต็ม  ๕ 
คะแนนที่ได  3 

แผนพัฒนา การติดตามประเมินผล คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การประเมินยุทธศาสตร์เพ่ือ 

ความสอดคล้องของแผนพัฒนา 
88.93 คะแนน 3 

 
 

รายละเอียดผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

                 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 18.00 90.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.79 83.95 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 54.14 90.23 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ       10 9.43 15.71 
 3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 9.29 15.48 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.14 15.23 

 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.57 7.61 
 3.5 กลยุทธ์        5 4.29 7.15 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.14 9.90 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.43 7.38 
 3.8 แผนงาน       5 4.43 7.38 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4.43 7.38 

รวมคะแนน  100 88.93 
 

                  - สรุปเกณฑ์คะแนน ผลการดำเนินงาน ตามแบบที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 2 : การประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องของแผนพัฒนา จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เทศบาลตำบลบ้านถ้ำได้ 3 คะแนน 

            ผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากได้คะแนนตามประเด็นการพิจารณารวมแล้ว คิดเป็นร้อย
ละ 88.93 และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาพบว่าประเด็นที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ 
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ลำดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ ซึ่งคะแนนที่ได้ 54.14 คะแนน จากเต็ม 60 คิดเป็นร้อยละ 90.23 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

               1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.86 14.30  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ป ระช าก ร  แ ล ะ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ ำน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 2.00 10.00  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึ กษา สาธารณ สุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.71 8.55  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.86 9.30  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

2 1.71 8.55  

1 .6  ข้อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 1.86 9.30  

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำ ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.43 7.15  

 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 

2 1.71 8.55  
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จปฐ. 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ 
ร่ วมตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ 

3 2.86 14.30  

รวม 20 18.00 90.00  
 

1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20    
 2 .1  การวิ เค ราะห์ ที่ ค รอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาของช่ือองค์ ก ร
ป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ใน เข ต จั งห วั ด 
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้ านถ้ำ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เช่ือม โยงแผนยุท ธศาสตร์ชาติ  20  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

5 4.43 22.15  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 2.57 12.85  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 2.21 11.05  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ

3 2.36 11.80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 
2.5 การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 
ธรรมชาตติ่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ี
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.64 13.20  

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้ แก่  S-Strength (จุ ดแข็ ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

3 2.57 12.85  

 รวม 20 16.79 84.65  

 
 1.4 ยุทธศาสตร์ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60    
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

สอดคล้ อ งกั บ สภ าพสั งคม  เศ รษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
แ ล ะ เ ช่ื อ ม โย งห ลั ก ป ร ะ ช า รั ฐ  แ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9.43 15.71  

3.2 ยุทธศาสตร์ของช่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้ องถิ่ น  และยุทธศาสตร์จั งห วัด  และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  และ Thailand 4.0 

10 9.29 15.48  

3 .3  ยุทธศาสตร์จั งหวัดสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 

10 9.14 15.23  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

Thailand 4.0 
3.4 วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ
ที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4.57 7.61  

 3.5 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัด เจน ในสิ่ งที่ จ ะดำเนิ นการให้ บ รรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 4.29 7.15  

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
  

5 4.14 6.90  

 3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ ซึ่งเกดิจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4.43 7.38  

3.8 แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำที่มีความชัดเจน นำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

5 4.43 7.38  

   3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของช่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ

5 4.43 7.38  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
รวม 60 54.14 88.93  

ตัวบงช้ีที่ 3 : การประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนา 
เกณฑตัวช้ีวัด : มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

➢ ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได ๕ คะแนน      = ดีมาก 
➢ ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได ๔ คะแนน  = ดี 
➢ ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได ๓ คะแนน  = พอใช้ 
➢   ประเด็นการพิจารณาตำ่กวา ๘๐ คะแนน ไม่ไดคะแนน  = ควรปรับปรุง 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี 3 : การประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนา 
คะแนนเต็ม  ๕ 
คะแนนที่ได 3  

แผนพัฒนา การติดตามประเมินผล คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การตดิตามและประเมินผล 
โครงการสําหรับแผนพัฒนา 
เพ่ือความสอดคลองของ 
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

89.71 คะแนน 3 

- สรุปเกณฑ์คะแนน ผลการดำเนินงาน ตามแบบที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 3 : การประเมินผลโครงการเพ่ือ
ความสอดคล้องของแผนพัฒนา จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เทศบาลตำบลบ้านถ้ำได้ 3 คะแนน 
                  ผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากได้คะแนนตามประเด็นการพิจารณารวมแล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 89.71 และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาพบว่าประเด็นที่ได้คะแนนสูงสุด โดยได้
คะแนนเท่ากันจำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ ลำดับที่ 3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
และลำดับที่ 4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งคะแนนที่ได้ 9 คะแนน จากเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 90 

2. รายละเอียดผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          

    2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.86 88.60 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.86 88.60 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.00 90.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.00 90.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 54.00 90.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.71 7.85 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.71 7.85 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง 5 4.71 7.38 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

งบประมาณได้ถูกต้อง  
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4.57 7.61 
 5.5 เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4.57 7.61 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.43 7.38 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.29 7.15 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4.43 7.38 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.29 7.15 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.29 7.15 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล

ที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4.43 7.38 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.57 7.61 
รวมคะแนน  100 89.71 

   

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
    รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8.86 88.60  

   

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณการควบคุมที่มีการใช้
ตัวเลขต่ าง ๆ เพื่ อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริม าณ  เช่น  การวัดจำนวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า

10 8.86 88.60  
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เป็นไปตามที่ตั้ งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้
เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มี
จำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 

   

2.4  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 .1  ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิ คต่ าง ๆ  มาใช้ เพื่ อวั ด ว่ าภ ารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
แ ผ น ก ารป ฏิ บั ติ ร าชก ารต าม ที่ ได้ รั บ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 9.00 90.00  

   

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับช่ือ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ มี พื้ นที่
ติดต่อกัน 

10 9.00 90.00  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60 54.00 90.00  

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
และดำเนินการเพื่ อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำที่กำหนดไว้ 
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4.71 7.85  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ชั ด เจ น  (clear objective) 
โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วั ตถุ ประสงค์  มี ความ เป็ น ไป ได้ ชั ด เจน  มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.71 7.85  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพ
ที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวน
เท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ี
ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อ ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย ข อ ง โค ร ง ก า ร  ห า ก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

5 4.71 7.85  

 5 .4  โครงการมี ความสอดคล้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ 
(1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3 ) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การ เติ บ โตบนคุณ ภาพ ชีวิตที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

5 4.57 7.61  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
 (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4.57 7.61  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 
4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.29 7.15  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความ
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ห้ ว ง ร ะ ย ะ เว ล า ข อ ง
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่ง
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนด
ขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 4.29 7.15  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมี
ความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้ านการเกษตรและแหล่ งน้ ำ) 
(LSEP) 

5 4.43 7.38  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้ า ห ม าย  (ผ ล ผ ลิ ต ขอ ง โค ร งก า ร )  
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง
หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุ ติ ธรรม  (Equity) (5 ) ค วาม โป ร่ ง ใส 
(Transparency) 

5 4.29 7.15  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณการประมาณการ
ราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบ ได้ ใน เชิ งประจักษ์ มี ค วาม
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อย
ละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4.29 7.15  

 5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับมีการกำหนดดัชนี ชี้วัดผลงาน  
(Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล  (effectiveness) ใ ช ้
บอกประสิท ธิภ าพ (efficiency) ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ 
การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

5 4.43 7.38  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้  การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ ากั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ห รื อ ม าก ก ว่ า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จได้  (3 ) ระบุสิ่ งที่ ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4.57 7.61  

รวม 60 54.00 89.71  
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ตัวบงชี้ท่ี 4 : การดําเนินโครงการ 
เกณฑการประเมิน : การดําเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

➢ ดำเนินการไดมากกวารอยละ ๕๐ ได ๕ คะแนน  = ดีมาก 
➢ ดำเนินการไดมากกวารอยละ ๔๐ ได ๔ คะแนน  = ดี 
➢ ดำเนินการไดรอยละ ๓๐ ขึ้นไป ได ๓ คะแนน  = พอใช้ 
➢ ดำเนินการไดต่ำกวารอยละ ๓๐ ไมไดคะแนน = ควรปรับปรุง 

 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี 4 : การดำเนินการตามโครงการ 

คะแนนเต็ม  ๕ 
คะแนนที่ได 0  

การดําเนินการ จํานวนโครงการ ร้อยละ คะแนนที่ได ้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 961 
7.28 

 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 70 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 70 

ผลการดำเนินการจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 32 3.33 0 
 

*** หมายเหตุ : คํานวณรอยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) *** 

- สรุปเกณฑ์คะแนน ผลการดำเนินงาน ตามแบบท่ี  1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การดำเนินการตาม 
โครงการ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เทศบาลตำบลบ้านถ้ำได้ 0 คะแนน 

-        ผลการประเมิน อยู่ในระดับควรปรับปรุง เนื่องจากมีการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ห้วงปี พ.ศ. 2564  จำนวน 961 โครงการ และนำโครงการในแผนไปบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำวน 70 โครงการ และสามารถนำไปปฏิบัติจริงเพียง 32 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 3.33 ซ่ึงต่ำกวา่ร้อยละ 30 

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
 (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4)  

 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นหว้งปี 2564 961

แผนการด าเนินงาน ปี 2564 7.28

ผลการด าเนินงาน ปี 2564 3.33
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ตัวบงชี้ท่ี 5 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  
เกณฑการประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

➢ ไมมีผลกระทบ ได ๕ คะแนน    = ดีมาก 
➢ มีผลกระทบ ๑ โครงการ ได ๔ คะแนน   = ดี 
➢ มผีลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ ได ๓ คะแนน  = พอใช้ 
➢ มผีลกระทบมากกวา ๓ โครงการ ไมไดคะแนน = ควรปรับปรุง 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี 5 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินการ 

คะแนนเต็ม  ๕ 
คะแนนที่ได 5  

โครงการทีด่ําเนินการ จํานวน 
โครงการ 

ผลกระทบ คะแนนที่ได ้

โครงการที่ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2564 32 ไม่มีผลกระทบ 5 

- สรุปเกณฑ์คะแนน ผลการดำเนินงาน ตามแบบที่  1 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลกระทบหรือความเสียหายจาก
การดำเนินการ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เทศบาลตำบลบ้านถ้ำได้ 5 คะแนน 

ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากมีการนำไปปฏิบัติจริงเพียง 32 โครงการ และไม่มี
ผลกระทบหรือความเสียหายเกิดข้ึนกับประชาชนในพื้นท่ี  
 

 4.4  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
➢ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี้  

คะแนน 25 คะแนน = ดีมาก  
                    คะแนน 20 ขึ้นไป = พอใช  
                    ต่ำกวา 20 = ตองปรับปรุง 
ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 5 
2 การประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนา 5 3 
3 การประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องของแผนพัฒนา 5 3 
4 การดําเนินโครงการ 5 0 
5 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 25 16 
 

- จากผลการประเมินตัวบงชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 25 คะแนน เทศบาลตำบลบ้านถ้ำได้ 16 
คะแนน ซึ่งต่ำกว่า ๒๕ คะแนน จึงอยู่ในระดับต้องปรับปรุง โดยคะแนนที่มีค่านอยที่สุดคือ ตัวบงชี้ท่ี 4 การดําเนิน
โครงการเทศบาลตำบลบ้านถ้ำได 0 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  
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ขอสังเกตุ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 4 การดําเนินโครงการ ได้คะแนน 0 จากคะแนนเต็ม 5 เนื่องจากการตั้งโครงการจำนวน

มากกว่างบประมาณที่สามารถดำเนินการได้จริง จึงควรนำข้อมูลนี้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนารวมไปถึงการเร่ง
ดำเนินโครงการตามแผนที่วางไว้ในปีงบประมาณต่อไป 
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3. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ  ๑ – ๓/1 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่นขอมูลดังกลาวเปนได
ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลประโยชนที่ไดรับจาก
แผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ  สําหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพ่ือ
นําไปวิเคราะหทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (ระหวาง
เดอืนตุลาคม ๒๕63 ถึง กันยายน ๒๕๖4) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ 
๑ – ๓/๑) มีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

คําชี้แจง : แบบท่ี ๑   เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะ 
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

√  

๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำเพ่ือจัดทํา 

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
√ 

 

๑.๓ มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ √  
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ 

√ 
 

๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ 

√ 
 

๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำรวมกับประชาคมทองถิ่น 

และรวมจัดทําร่างแผนพัฒนาทองถิ่น 
√ 

 

๒. การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
๒.๑ มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำมา จัดทํา √  
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ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 

ฐานขอมูล 
๒.๒ มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีส่วนรวมในการจัดทําแผน √  
๒.๓ มีการวิเคราะหศักยภาพของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (SWOT) เพ่ือ ประเมิน
สถานภาพการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

√ 
 

๒.๔ มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำสอด
คลองกับศักยภาพของทองถิ่น 

√ 
 

๒.๕ มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำที่
สอดคลองกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

√ 
 

๒.๖ มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
๒.๗ มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ √  
๒.๘ มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
๒.๙ มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา √  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร  √  
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร √  
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แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
คําชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕63 – กันยายน ๒๕๖4 
 
 
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป  
๑.๑ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  
๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานระยะ 1 ปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม ๒๕63 – กันยายน ๒๕๖4)  
 
สวนที่ ๒ ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
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ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1. การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 481 16 482 23 536 29 547 12 

2. การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 184 22 184 43 195 17 216 12 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

59 1 59 7 61 3 63 - 

4. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 43 6 43 7 45 6 45 2 

5. การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

83 47 83 23 90 13 90 6 

รวมทั้งสิ้น 850 60 851 103 927 68 961 32 

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์ 7.06 12.10 7.34 3.33 
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แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
คําชี้แจง :    แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร          
                ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวภายใตแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)     
                โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยเริ่มต้ัง  
                แตเดือนตุลาคม ๒๕63 – กันยายน ๒๕๖4 
 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป  

๑.๑ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  

๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานระยะ 1 ปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม ๒๕63 – กันยายน ๒๕๖4) 
 
สวนที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยใูนแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 

(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏ

ในแผนฯ 
1. การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 481 13 2.70 

2. การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 184 29 15.76 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

59 2 3.39 

4. การรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

43 10 23.26 

5. การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

83 16 19.28 

รวม 961 70 7.28 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต          
    ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมหรือลดใน
ภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้น 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างตามสถานการณ์บ้านเมือง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชน
เป็นสำคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลัง
ของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำให้มากขึ้น 
ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ รวมถึงการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากข้ึน  
  ๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อ
สามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
                   9. เพ่ือให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ควรมีประชุมประชาคมระดับตำบล เพ่ือร่วมกัน
สะท้อนปัญหาด้านอื่น ๆ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำจะได้ทราบปัญหาที่แท้จริงและนำไปวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดโครงการ
พัฒนาที่มุ่งแก้ไขปัญหาจากความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการท่องเที่ยว 
เป็นต้น เนื่องจากโครงการที่ตั้งในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังคงมุ่งเน้นแต่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นจำนวนมาก ขาด
การส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ไป โดยเฉพาะไม่ให้ความสำคัญกับส่วนรุกชาติซึ่งเป็นสถานที่สำคัญจนเป็นส่วน
หนึ่งของคำขวัญตำบลบ้านถ้ำ 
                   10. ในการพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ควร
พิจารณาจำนวนโครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
ไม่เช่นนั้นจะกระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์ขององค์กรได้ 

 
 
 
 


