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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
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้ งนี้ ให้ดำเนินการตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และเค้าโครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 

                ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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บทสรุปผู้บรหิาร 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

                    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. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้  

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น เทศบาลตำบลบานถ้ำ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา 1 
 

   สวนที่ 1  บทนำ 
 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมายไม
เหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผู บริหารทองถิ ่น พนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตำบลบานถ้ำ  จึงเปนการ
ติดตามผลที่ใหความสำคัญ ดังนี้ 
  1.1 ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลบานถ้ำ
หรือกิจกรรมตาง ๆ ที ่ดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ ่นที ่ไดกำหนดไวหรือไม รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  1.2 ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบานถ้ำตรวจสอบดูวาแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไวหรือไม
อยางไร 
  1.3 ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ิน และขั้นตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
  1.4 ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตำบลบานถ้ำวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม ทำใหทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาไดอยางเปนร ูปธรรมและเกิดความชัดเจนที ่จะทำใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-
2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบล
บานถ้ำ ผูบริหารระดับหัวหนาสำนัก/ผูอำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลบานถ้ำ   สภาพพ้ืนที่และผูมีสวน
เกี่ยวของเพื่อนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นที่  สภาพแวดลอมใน
สังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/เทศบาลตำบลบานถ้ำ 
 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดีขึ้นตั้งรับใหม่ัน
เพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื ่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีส วนไดเสียในเทศบาลตำบลบานถ้ำใหเกิด
ประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูก
คนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลบานถ้ำโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนา
อยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนินการไปแลววาสิ่ง
ใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี ้
  2.1 เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นของเทศบาลตำบลบานถ้ำซึ่งจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกำหนดไว 
  2.3 เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนของเทศบาลตำบลบานถ้ำ 
  2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลบานถ้ำ           
  2.5 เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลตำบลบานถ้ำที่จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในตำบลบานถ้ำหรือสังคม
สวนรวมมากที่สุด 
  2.6 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กำหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน มีอำนาจหนาที่ ดังนี ้ 
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นไดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ลงนามในประกาศและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป และใหผูบริหารเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  
  (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย  
  1) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคดัเลือก จำนวน 3 คน  
  2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคดัเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารที่คดัเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
                     5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ตองดำเนินการ
ใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี ้
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นโดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับเทศบาลตำบลบานถ้ำ 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือดำเนินการตอไป 

 

   3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ไดกำหนดการ
แบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล
บานถ้ำ ดังนี ้
  3.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและ
โครงการเพื ่อการพัฒนาทองถิ ่น จะเริ ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที ่จะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถา
กำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศกึษาวาผูใชผล
การนำผลไปใชประโยชนอยางไร เมื ่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที ่ต องการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มี
ขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนำผลที่ไดมา
กำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  3.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจากขอ 1 
มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล เวลาที่
เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่งสวนใหญจะเปนแบบ
สัมภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญที่ตองการในชั้นนี้ คอื ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบข้ันต่ำตามที่
กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  3.4  การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กำหนดไวแตละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีเทศบาลตำบล
บานถ้ำ 
  3.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการรายงานใหผูเกี ่ยวของทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได
ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2 และสวนที ่3  
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  3.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบานถ้ำตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นตรวจสอบและมีความเห็น และจัดทำเปนประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประจำป และจะตองปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันลงนาม
ในประกาศหรือนับแตวันที่ใหความเห็นดังกลาว ปละอยางนอย 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป แลวใหเสนอ
เปนญัตติหรือเสนอตอประธานสภาทองถิ่นเพื่อใหประธานสภาทองถิ่นไดบรรจุในวาระการประชุมสภาทองถิ่นเปน
การรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได เมื่อสภาทองถ่ินไดเสนอความเห็น
หรือรับทราบแลวใหประธานสภาทองถิ่นสงความเห็นนั้นใหผูบริหารทองถิ่นโดยเร็วหรืออยางชาไมเกิน 15 วัน นับ
แตวันที่ประชุมสภาทองถิ่นรับทราบ และใหผูบริหารทองถ่ินจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อนำผลการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจำปรวมถึงความเห็นของสภาทองถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการ
ปรับปรุง แกไข กำหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย เพื่อนำไปวิเคราะหการพัฒนาทองถ่ิน
ตอไป  
  3.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื ่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบานถ้ำหรือผูเกี่ยวของหรือผูมีอำนาจในสำนัก 
กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถิ่น 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบานถ้ำใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นไดคิดสรางไวเพื่อใชในการติดตามและ
ประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ (Interview) และ
แบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหนาที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลบาน
ถ้ำรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นรวมทั้งเกณฑมาตรฐานแบบตางๆ  ที่ไดกำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใชเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขแลว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป  
 

   4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลบานถ้ำกำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  4.1.1  กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี ้
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตำบลบานถ้ำ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปงบประมาณ และสรุปภาพรวมของปงบประมาณที่
ผานมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ ่นภายในกำหนดเวลา เพื ่อใหผู บริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ ่น/คณะกรรมการพัฒนาทองถิ ่น  ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
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  4.1.2  ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ไดกำหนดข้ึนมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลตำบล 
  4.1.3  ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหร ับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยูจริง
ในเทศบาลตำบลบานถ้ำมาปฏิบัติงาน 
  4.1.4  ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เปนโครงการในรอบ 5 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจากปงบประมาณที่
ผานมา 
  41.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลบานถ้ำซึ่งสามารถวัดไดใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เปนตน 
  4.1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนที่จะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมของเทศบาลตำบลบานถ้ำทั้งในระดับหมูบานและระดับตำบล โดยอาจรวมถึงอำเภอดอก
คำใต และจังหวัดพะเยาดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่นแบบองครวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
 

   4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลบานถ้ำกำหนดระเบียบ 
วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองคประกอบใหญ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินที่จะเกิดข้ึนได 
    2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที ่ผู รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผูมีสวน
เก่ียวของ เจาหนาที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลบานถ้ำเปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่ง
ศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 

   4.3 กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นของเทศบาลตำบลบานถ้ำกำหนด
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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  4.3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิน่ เปนตน 
  4.3.2  การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตองไมเครงครัดในข้ันตอน 
   4.3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลบานถ้ำใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากำลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลบานถ้ำมีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมรวมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสีย
ในเทศบาลตำบลบานถ้ำ   
  4.3.4  การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในตำบลเทศบาลตำบลบานถ้ำคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบานถ้ำ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไวเปนหลักฐาน 

 

  5.3.5  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจำเปน
อยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชน
ในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย 
กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลตำบลบานถ้ำ 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที ่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอได 
ดังนี ้
   5.1 ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
   5.2 ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทำใหแผนพัฒนาทองถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต 
   5.3 ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุ มคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 
   5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง 
ๆ ที่จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทำใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
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   5.5 กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
   5.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ
เทศบาลตำบลบานถ้ำสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ สำหรับการปรับปรุงแกไข
และปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได  
   5.7 ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบานถ้ำแตละคน แตละสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ 
มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายของเทศบาลตำบลบานถ้ำเกิด
ความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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สวนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
       จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลบานถ้ำประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตำบลบานถ้ำใน
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน เปนดังนี ้
       1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร  
       ประกอบดวย  
       ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
       ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
       ยุทธศาสตรที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
       ยุทธศาสตรที่ ๔  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย  
       ยุทธศาสตรที่ ๕  การสงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
       

      1.1.2 ผลการประเมินการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื ่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเปนดังนี้  
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 17.19 
2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 17.04 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 45.95 

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) (7.73) 
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) (7.19) 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) (7.45) 
3.4 วิสัยทัศน (5) (3.45) 
3.5 กลยุทธ (5) (4.00) 
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) (4.13) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) (4.10) 
3.8 แผนงาน   (5) (4.10) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) (3.80) 

รวมคะแนน 100 80.17 
    คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื ่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ ่น จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวา
รอยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏวาเทศบาลตำบลบานถ้ำ ไดคะแนนรอยละ 80.17 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไว 

    1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่น  
    จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลบานถ้ำ 
ในประเด็นโครงการพัฒนาทองถ่ิน เปนดังนี ้
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      1.2.1 จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร จำนวน  177  โครงการ ดังนี้ 
       ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  จำนวน 57 โครงการ 
       ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม จำนวน 77 โครงการ 
       ยุทธศาสตรที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จำนวน 13 โครงการ 
       ยุทธศาสตรที่ ๔  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย จำนวน 12 โครงการ 
       ยุทธศาสตรที่ ๕  การสงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 18 โครงการ 
        1.2.2 ผลการประเมินการใหคะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเปนดังนี้  

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 8.30 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.15 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.83 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 8.83 
5 โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 55.65 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ   (5) 4.91 
5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 4.91 
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง 
(5) 4.91 

5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป  (5) 4.70 
5.5 เป าหมาย (ผลผล ิตของโครงการ) ม ีความสอดคล องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
(5) 4.70 

5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 4.30 
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  (5) 4.55 

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 4.00 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.30 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.79 
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
(5) 4.76 

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 4.82 
รวมคะแนน 100 89.76 

    คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอย
กวารอยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏวาเทศบาลตำบลบานถ้ำ  ไดคะแนนรอยละ 89.76 สูงกวาเกณฑที่กำหนดไว รอยละ 
9.76 
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                  1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณ 
       1.3.1 เปนการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย การใชจายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 
จำนวน 
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1.การพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

1.แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 

57 16,027,547 
 

44 10,086,824.35 

2.การพัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 3.แผนงานสังคมสงเคราะห 
4.แผนงานสาธารณสุข 
5.แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

77 4,283,360 28 2,685,568 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 
3.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
4.แผนงานสาธารณสุข 

13 205,000 1 97,000 

4.การรักษาความ
มั่นคงและความสงบ
เรียบรอย 

 1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   

12 140,000 2 24,900 

5.การสงเสริมการ
บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล  

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 406,000 5 193,010 

รวม 177 21,061,907 80 13,087,302.35 
 

      ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ     
                       โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 
57 โครงการ จำนวนเงนิงบประมาณ 16,027,547 บาท 
    มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย การใช
จายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 44 โครงการ จำนวนงบประมาณ 
10,086,824.35 บาท คิดเปนรอยละ 77.19 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตรท่ี 1 จากจำนวน 57 โครงการ 
และคิดเปนรอยละ 62.93 ของจำนวนเงินงบประมาณ 16,027,547 บาท ตามยุทธศาสตรที่ 1  
      โครงการที่ไมสามารถดำเนินการได จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 5,940,722.65 บาท 
หรือคิดเปนรอยละ 22.81 ของจำนวนโครงการ และคดิเปนรอยละ 37.07 ของจำนวนเงินงบประมาณท่ีปรากฏในงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
      โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 
77 โครงการ จำนวนเงนิงบประมาณ  4,283,360 บาท  
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      มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย ซึ ่งปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 28 โครงการ จำนวนงบประมาณ 2,685,568 บาท คิดเปนรอยละ 36.36 
ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตรที่ 2 จากจำนวน 77 โครงการ และคิดเปนรอยละ 62.70 ของจำนวนเงิน
งบประมาณ 4,283,360 บาท ตามยุทธศาสตรท่ี 2  
      โครงการที่ไมสามารถดำเนินการได จำนวน 49 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,597,792 บาท หรือ
คิดเปนรอยละ 63.64 ของจำนวนโครงการ และคิดเปนรอยละ 37.30 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 205,000 บาท  
      มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย ซึ่งปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ จำนวนงบประมาณ 97,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.69 ของจำนวน
โครงการตามยุทธศาสตรที่ 3 จากจำนวน 13 โครงการ และคิดเปนรอยละ 47.32 ของจำนวนเงินงบประมาณ 
205,000 บาท ตามยุทธศาสตรที่ 3  
      โครงการที่ไมสามารถดำเนินการได จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 108,000  บาท หรือคิด
เปนรอยละ 52.68 ของจำนวนโครงการ และคิดเปนรอยละ 92.31 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      ยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรพัฒนาการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 
      โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  
12  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ 140,000  บาท  
      มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย ซึ่งปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ จำนวนงบประมาณ 24,900 บาท คิดเปนรอยละ 16.67 ของ
จำนวนโครงการตามยุทธศาสตรที ่ 4 จากจำนวน 12 โครงการ และคิดเปนรอยละ 17.79 ของจำนวนเงิน
งบประมาณ 140,000 บาท ตามยุทธศาสตรท่ี 4  
      โครงการที่ไมสามารถดำเนินการได จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 115,100 บาท หรือคิด
เปนรอยละ 83.33 ของจำนวนโครงการ และคิดเปนรอยละ 82.21 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
       ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรพัฒนาการสงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
      โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 406,000 บาท  
      มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย ซึ่งปรากฏในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ จำนวนงบประมาณ 193,010 บาท คิดเปนรอยละ 27.78 ของ
จำนวนโครงการตามยุทธศาสตรที ่ 5 จากจำนวน 18 โครงการ และคิดเปนรอยละ 47.54 ของจำนวนเงิน
งบประมาณ 193,010 บาท ตามยุทธศาสตรท่ี 5  
      โครงการที่ไมสามารถดำเนินการได จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 233,070 บาท หรือคิด
เปนรอยละ 72.22 ของจำนวนโครงการ และคิดเปนรอยละ 57.41 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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1.4 ปญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผานมาและแนวทางแกไข  

ที ่ ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข 

1 การดำเนินงานไมเปนไปตามแผนการดำเนินงานที ่วางไว ควรเนนยำ้ใหกองตาง ๆ  ดำเนินงานตามแผนการ ดำเนินงาน
ที่กำหนดไว เพ่ือใหสอดคลองกับ ระยะเวลาการเบิกจาย 

2 บุคลากรยังขาดความรู  ความเขาใจเรื ่องแผนพัฒนา 
ทองถิ่น และมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน จึงไม
เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเปนปจจัย
สำคัญในการบรรลุเปาหมายตาม แผนที่กำหนดไว 

สรรหาบุคลากรใหเพียงพอสอดคลองกับปริมาณงานและ
ภารกิจของเทศบาลตำบลบานถ้ำรวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให สามารถเปลี่ยนแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาโครงการที่ปรากฏอยู
ในแผนที่กำหนด ในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของแตละ
หนวยงานนำไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธภิาพ 

3 เทศบาลตำบลบานถ้ำไมมีการวางแผนทิศทางการพัฒนา
ใหชัดเจนในแตละปงบประมาณ และมีโครงการที่ไดรับ
การออกแบบ/สำรวจไว  
เพ่ือรองรับการของบประมาณ 

ใหสำนัก/กองตางๆ ดำเนินการสำรวจ/ออกแบบ โครงการที่
เกินศักยภาพไวเพ่ือรองรับการของบประมาณจากหนวยงาน
ภายนอก ใหทันกรอบ เวลาการของบประมาณ 

4 เทศบาลตำบลบานถ้ำยังคงใหความสำคัญกับยุทธศาสตรท่ี 
1 การพัฒนาเศรษฐกิจ และใหความสำคัญกับยุทธศาสตร 
ที่ 2 - 4 นอย จึงอาจสงผลใหการพัฒนาไปในทิศทางเดียว
ไมอาจบรรลุวสิัยทัศนท่ีวางไวได 

เห็นควรใหความสำคัญในเร ื ่องการกระตุ น การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการทองเที่ยว การศึกษา ดานวัฒนธรรม
ประเพณีในพื้นที่ใหมากกวานี้ และนำงบประมาณมาพัฒนา
ในสวนอ่ืนๆ ใหมากยิ่งข้ึน 

5 เทศบาลตำบลบานถ้ำ มีงบประมาณในการบริหารและการ
พัฒนาในจำนวนจำกัดไม เพียงพอกับการพัฒนาตาม
ประเด็นความตองการพัฒนาของประชาชนในทองถ่ิน  

จัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ใหครอบคลุมและ ครบถวน เปนการเพ่ิม
รายไดของเทศบาลตำบลบานถ้ำ 
 

6 จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 
2561 – 2565) มีจำนวนมาก ซึ ่งภายใตขอจำกัดดาน
งบประมาณของเทศบาลตำบลบานถ้ำ จึงไม สามารถ
ดำเนินโครงการไดครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดได 
ทำใหรอยละของโครงการท่ีดำเนินการเสร็จนอย 

บูรณาการและประสานความรวมมือการดำเนินงานกับทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมถึงการเสนอ โครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ ่น องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา รวมถึงสวน
ราชการตาง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให
สามารถบรรลุเปาหมายตามแผนที่ กำหนดไวใหไดมาก
ยิ่งข้ึน 

7 การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถิ่น มีหลากหลาย ประเด็น ทำใหมีจำนวน
มาก ซึ่งเปนสิ่งที่สะทองใหเห็นถึงปญหาความตองการที่
แทจริงของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน แตงบประมาณ
ที ่ร ัฐบาลจัดสรรใหแกทองถิ ่นไมสอดคลองกับจำนวน
ประเด็นปญหาความตองการที่มีอยูจริง ของประชาชนใน
การพัฒนาทองถิ่น 

สงเสริม และสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหประชาชน มีความรูความเขาใจ 
และเล ็ ง เห ็นถ ึ งความสำค ัญของการม ีส วนร  วม ใน
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่น รวมถึง สามารถ
สะทอนปญหาความตองการที ่แทจริงของประชาชนโดย
สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ใหออกมาในรูปแบบ ของการ
เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลบานถ้ำ ให ม ีความสอดคลอง และเหมาะสมกับ
ศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลตำบลบานถ้ำ เพ่ือใหการ
ดำเนินงานเปนไปอยางม ีประสิทธิภาพตามแผนท่ีกำหนดไว 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

          แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลบานถ้ำ 
ในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น มจีำนวนยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร ประกอบดวย  
    ยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว 
    ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานการศึกษา วัฒนธรรมทองถ่ิน และนันทนาการ   
            ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 
    ยุทธศาสตรท่ี ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 
    ยุทธศาสตรท่ี ๕  การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 17.07 
2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 15.86 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 47.58 

3.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) (5) 3.93 
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ (5) 4.00 
3.3 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (5) 3.93 
3.4 ยุทธศาสตรจังหวัด (5) 4.00 
3.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (5) 4.07 
3.6 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (5) 3.86 
3.7 วิสัยทัศน (5) 4.00 
3.8 กลยุทธ  (5) 3.93 
3.9 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 3.86 
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) (5) 4.00 

3.11 แผนงาน (5) 3.93 
3.12 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 4.07 

รวมคะแนน 100 80.50 

              คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏวาเทศบาลตำบลบานถ้ำ ไดคะแนนรอยละ 80.50 
เปนไปตามเกณฑท่ีกำหนดไว 

 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   แนวทางการประเมินการใหคะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื ่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดดังนี ้                

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เตม็ 
คะแนนท่ี

ได 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 8.07 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.07 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคณุภาพ 10 8.21 
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ลำดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เตม็ 
คะแนนท่ี

ได 
4 ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงานการพัฒนา   5 4.21 
5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 30 28.07 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 4.29 

5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 4.07 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 4.00 

5.4 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 3.57 

5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ (5) 4.07 

5.6 ผลที่คาดวาจะไดรับสอดคลองกับโครงการและวัตถุประสงคที่กำหนดไว (5) 4.14 

6  โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจายประจำป (35) 27.93 

6.1 โครงการพัฒนาทองถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจายประจำปในภาพรวม (5) 3.93 

6.2 โครงการพัฒนาทองถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจายแกไขปญหาความยากจน (5) 3.86 

6.3 โครงการพัฒนาทองถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจายดานการบริหารจดัการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอม 

(5) 3.93 

6.4 โครงการพัฒนาทองถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจายเกีย่วกับสขุภาวะ (5) 4.07 

6.5 โครงการพัฒนาทองถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจายเกีย่วกับดานการศึกษา ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

(5) 4.00 

6.6 โครงการพัฒนาทองถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจายเกีย่วกับดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

(5) 4.14 

6.7 โครงการพัฒนาทองถ่ินที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจายเกีย่วกับดานการบริหาร
จัดการน้ำ 

(5) 4.00 

รวมคะแนน 100 80.64 

  คะแนนการประเมินการใหคะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื ่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิด
ความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 
คะแนน) ผลปรากฏวาเทศบาลตำบลบานถ้ำ ไดคะแนนรอยละ 80.64 เปนไปตามเกณฑที่กำหนดไว 

  2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          
   กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
เปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง และความสำเร็จของยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดดำเนินการตามแผนดำเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบ
การประเมินผลในระดับใด   

  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามป ถึงระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องในการติดตามได เชน Gant Chart ที่จะ
ทำใหหนวยงานสามารถ ติดตามไดวาการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปมีการดำเนินการชวงใด ตรงกำหนด
ระยะเวลาที่กำหนดไว หรือไม แผนดำเนินงานก็จะเปนเครือ่งมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน   



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น เทศบาลตำบลบานถ้ำ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา 15 
 

  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จำเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน 
( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินเพื่อใหเกิดความชัดเจน เปน
ระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑการประเมินหนวยงาน 
และเกณฑการประเมินโครงการและพิจารณาบงชี้ใหทราบทั้งจุดเดน หรือจุดดอย ของงาน/โครงการอยางมีระบบ
แลวตัดสินใจวาจะปรับปรุง แกไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการตอไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น 
วิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะ
ใชในการติดตามและประเมินผล เพื ่อตรวจสอบวาการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู ภายใตระยะเวลาและ
งบประมาณที่กำหนดไวหรือไม และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม โดยการติดตามเปน
การตรวจสอบระหวางการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเปนการตรวจสอบ
ที่เกิดขึ้นจริงเม่ือดำเนินโครงการเสร็จแลวเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว  

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้     
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประชุมเพื่อกำหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้     
  1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้   
       1. ความสอดคลองของยุทธศาสตร  แผนงาน และกลยุทธที่กำหนด  
       2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหนวยงาน  
       3. ความกาวหนากิจกรรมที่กำหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)  
       4. ประสิทธิภาพ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชโดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ  
       5. ประสิทธิผล เปนการศกึษาถึงผลที่ไดรับ  
       6. ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนที ่เกิดจากการทำ กิจกรรมที ่มีตอ
กลุมเปาหมายที่ไดรับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
 7. การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นก็ได โดยอยางนอยตองสามารถ ประเมินความสอดคลองและสามารถวัด
ความสำเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาทองถ่ินได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
          1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้   
         1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
         2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
         3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ไดตลอด 
ระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ิน   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   
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ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอาจใหความเห็น หรือ
ขอเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหาร ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

2.4 กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กำหนด 
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
   1. การใชแบบสอบถาม  
   2. การสัมภาษณมีแบบสอบถาม  
   3. การสังเกต หรือการสนทนากลุม 

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบท่ี 1   
  เรื่องที่ 1 แบบชวยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแบบประเมิน
ตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
  เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  

                   แบบประเมินเรื่องที่ 1 จะทำการประเมินหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่นแลว และเรื่องที่ 2 – 3 จะทำภายใน 60 วัน หลังประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป 

  แบบที่ 2  แบบที่ 2/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เปนแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กำหนด
ไว  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

แบบที่ 2/2 แบบประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในภาพรวมประจำปงบประมาณ  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด
ปงบประมาณ  
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สวนที่ 3  
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

 
1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรสรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตรเพื ่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
   1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลบานถ้ำ เปน
ดังนี้ 
      จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลบานถ้ำ 
ในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น เปนดังนี ้
      1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร  
      ประกอบดวย  
      ยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
      ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
      ยุทธศาสตรท่ี ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      ยุทธศาสตรท่ี ๔  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย    
                ยุทธศาสตรที่ ๕  การสงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 17.19 
2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 17.04 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 44.45 

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) (7.73) 
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) (7.19) 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) (7.45) 
3.4 วิสัยทัศน (5) (4.00) 
3.5 กลยุทธ (5) (4.13) 
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) (3.53) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) (4.10) 
3.8 แผนงาน   (5) (4.10) 
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) (3.80) 

รวมคะแนน 100 80.17 

     คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวา
รอยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏวาเทศบาลตำบลบานถ้ำ ไดคะแนนรอยละ 80.17 ต่ำกวาเกณฑที่กำหนดไว 
    1.2 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกำหนดเคาโครงแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในสวนท่ี 1  สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวย 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.2.1 ดานกายภาพ คะแนนเต็มรวม 

(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที ่ตั ้งของหมู บาน/
ช ุมชน/ตำบล ล ักษณะล ักษณะภูม ิประเทศ ล ักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะ
ของไม/ปาไม ฯลฯ 

20 
(3) 

17.19 
2.96 

1.2.2 ดานการเมือง/การปกครอง 
1.2.3 ประชากร 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.70 

1.2.4 สภาพทางสังคม (3) ข อม ูลเก ี ่ยวก ับสภาพทางส ังคม เช น การศ ึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห 
ฯลฯ 

(2) 1.44 

1.2.5 ระบบบริการพื้นฐาน (4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 1.67 

1.2.6 ระบบเศรษฐกิจ (5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 1.74 

1.2.7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม (6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญาทองถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ  

(2) 1.82 

1.2.8 ทรัพยากรธรรมชาต ิ (7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.96 

1.2.1 ดานกายภาพ/ 
1.2.2 ดานการเมือง/การปกครอง 
1.2.3 ประชากร 
1.2.4 สภาพทางสังคม 
1.2.5 ระบบบริการพื้นฐาน 
1.2.6 ระบบเศรษฐกิจ 
1.2.7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
1.2.8 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

(8) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 1.19 

1.2.1 ดานกายภาพ/ 
1.2.2 ดานการเมือง/การปกครอง 
1.2.3 ประชากร 
1.2.4 สภาพทางสังคม 
1.2.5 ระบบบริการพื้นฐาน 
1.2.6 ระบบเศรษฐกิจ 
1.2.7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
1.2.8 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
1.2.9 อ่ืน ๆ  (ถามี) 

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวม
คิด  รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรยีนรู เพ่ือแกปญหา
สำหรับการพัฒนาทองถิ ่นตามอำนาจหนาที ่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

(3) 2.70 

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพทั่วไป และขอมูลพื้นฐานของเทศบาล
ตำบลบานถ้ำพบวาประเด็น ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง 
เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  
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ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา  โทรศัพท ฯลฯ ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การบริการ การ
ทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ำ) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวม
แกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ของเทศบาล
ตำบลบานถ้ำ ไดคะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 100 ของคะแนน  และคิดเปนรอยละ 90 ของคะแนน
ในภาพรวมทั้งหมด 
    1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
    แนวทางเบื้องตนของการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในสวนของการวิเคราะหสภาวการณและ
ศักยภาพของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ได 17.04 คะแนน ผลเปนดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
2. การวิเคราะหสภาวการณและ
ศักยภาพ 
 

คะแนนเต็มรวม 
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

17.04 
4.19 

 (2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช ผลของการบังคับใช สภาพการณที ่เกิดขึ้นตอการ
พัฒนาทองถิ่น 

(3) 2.64 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ด านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปน
ตน 

(3) 2.67 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตาง ๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3) 2.74 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3) 2.50 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ ่น ดวย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2.30 
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                1.4 ยุทธศาสตร 
    แนวทางเบื้องตนของการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ในสวนของการวิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถ่ินของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ได 45.95 คะแนน ผลเปนดังนี ้

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
3. ยุทธศาสตร  
3.1 ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

คะแนนเต็มรวม 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดลอมของทองถิ่น 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

45.95 
7.73 

3.2 ย ุทธศาสตร ขององค กร
ปกครองส วนท องถ ิ ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  และ Thailand 4.0 

(10) 7.19 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตร
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และ Thailand 4.0 

(10) 7.45 

3.4 วสิัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถิ่น 

(5) 3.45 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที ่ตองทำตาม
อำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะนำไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5) 4.00 

3.6 เป าประสงค ของแต ละ
ประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุ งหมายสิ ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน 

(5) 4.13 

3.7 จ ุดย ืนทางย ุทธศาสตร  
(Positioning) 
 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ที่จะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 4.10 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ งหมายในเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปาประสงค ตัวชี ้ว ัด ค าเปาหมาย กลยุทธจ ุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
มีความชัดเจน นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ ่นโดยระบุแผนงานและความเชื ่อมโยง
ดังกลาว 

(5) 4.10 
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3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม  

ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวดัและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(5) 3.80 

 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
    2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
      จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นของเทศบาลตำบลบานถ้ำ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบล
บานถ้ำ ในประเด็นการใหคะแนนการติดและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน ทั้งนี้ มีผลการประเมิน
การใหคะแนนการติดและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเปน
ดังนี้  
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 8.30 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.15 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.83 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 8.83 
5 โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 55.65 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ   (5) 4.91 
5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 4.91 
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได

ถูกตอง 
(5) 4.91 

5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (5) 4.70 
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต ิ
(5) 4.70 

5.6 โครงการมคีวามสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 4.30 
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวดั  (5) 4.45 
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 
(5) 4.00 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.30 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.79 
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวา

จะไดรับ 
(5) 4.76 

5.12 ผลทีค่าดวาจะไดรับ สอดคลองกับวตัถุประสงค (5) 4.82 
รวมคะแนน 100 89.76 

 

     คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 
80 (80 คะแนน) ผลปรากฏวาเทศบาลตำบลบานถ้ำไดคะแนนรอยละ 89.76 สูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 
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 1. ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื ่อโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได 
4.91 คะแนน คิดเปนรอยละ 98.20 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเปนรอยละ 8.18 ของคะแนน
ในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เปนเชนนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลบานถ้ำ และดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ
เทศบาลตำบลบานถ้ำที่กำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน   

2. ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนน
ที่ได 4.91 คะแนน คิดเปนรอยละ 98.20 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเปนรอยละ 8.18 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เปนเชนนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงคไมคอยมีความสอดคลองกับโครงการ 
3. ประเด็นการพิจารณาเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได

ถูกตอง  คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได 4.91 คะแนน คิดเปนรอยละ 98.20 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา 
และคิดเปนรอยละ 8.18 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เปนเชนนั ้น/เหตุผล เนื ่องจากการกำหนดเปาหมายมีความชัดเจนและสามารถนำไปจัดทำ
งบประมาณไดถูกตอง มีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุดซึ่งอาจเกิดจากสถาการณที่เปลี่ยนไปและไมอาจคาดเดาได 

4. ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป คะแนนเต็ม 5 
คะแนน คะแนนที่ได 4.70 คะแนน คิดเปนรอยละ 94.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเปนรอยละ  
7.83 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที ่เปนเชนนั ้น/เหตุผล เนื ่องจากการดำเนินโครงการทุกโครงการมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

5. ประเด็นการพิจารณาเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คะแนนที่ได 4.70 คะแนน คิดเปนรอยละ 94.00 ของคะแนนในประเด็นการ
พิจารณาและคิดเปนรอยละ  7.83 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เปนเชนนั้น/เหตุผล เนื่องจากผลผลิตของโครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ

6. ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 คะแนนที่ได 4.30 
คะแนน คิดเปนรอยละ 86.00 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเปนรอยละ 7.17 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 

ที่เปนเชนนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการสวนใหญไมมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 เนื่องจาก
บริบทของพ้ืนที่ที่เปนชุมชน การนับถือศาสนา การปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม 

7. ประเด็นการพิจารณาโครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด คะแนนที่ได 4.54 คะแนน คดิ
เปนรอยละ 90.80 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเปนรอยละ 7.57 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เปนเชนนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการทุกโครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 
8. ประเด็นการพิจารณาโครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ัง

คั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ คะแนนที่ได 4.00 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.00 ของคะแนนในประเด็นการ
พิจารณาและคิดเปนรอยละ 6.67 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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ที่เปนเชนนั ้น/เหตุผล เนื ่องจากโครงการการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ภายใตหลักประชารัฐ ประชาชนบางสวนมองวาควรสนับสนุนในแบบของการสงเสริมเปน
ตัวเงิน มากกวาการสรางรายได 

9. ประเด็นการพิจารณางบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได 4.30 คะแนน คิดเปนรอยละ 86 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิด
เปนรอยละ  7.17 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

เปนเชนนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
การเพิ่ม – ลด ไมคงที่ ไมเปนไปตามแผนที่วางไว ประกอบกับกลุมเปาหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ มีราคาสูงข้ึน 

10. ประเด็นการพิจารณามีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนท่ี
ได 4.79 คะแนน คิดเปนรอยละ 95.80 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเปนรอยละ 7.98 ของ
คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

เปนเชนนั้น/เหตุผล การประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียงสวนนอยที่มี
ความคลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง 

11. ประเด็นการพิจารณามีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่    คาด
วาจะไดรับ คะแนนที่ได 4.76 คะแนน คิดเปนรอยละ 95.20 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเปนรอย
ละ  7.93 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

เปนเชนนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ไมคอยสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ  

12. ประเด็นการพจิารณาผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค คะแนนที่ได 4.82 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 96.40  ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเปนรอยละ  8.03 ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 

เปนเชนนั้น/เหตุผล เนื่องจากผลที่คาดวาจะไดรับ มีความสอดคลองกับการกำหนดวัตถุประสงคและ
มีความชัดเจน สอดคลองกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน 
 

    2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
    แนวทางเบื ้องตนของการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในสวนของการสรุปสถานการณการ
พัฒนาของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ได 8.30 คะแนน ผลเปนดังนี ้

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. การสร ุปสถานการณ การ
พัฒนา 
 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global  Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม,   ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

10 8.30 

     

    สถานการณการพัฒนา มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตรการ
วิเคราะห SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis)/Global  Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่
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มีผลตอการพัฒนาอยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

    2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
    แนวทางเบื ้องตนของการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในสวนของการประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ได 8.15 คะแนน ผลเปนดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
2. การประเม ิ นผลการนำ
แผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 
 

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ  เพื่อนำมาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณ เชน การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ  ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม จำนวน
ที่ดำเนินการจริงตามท่ีไดกำหนดไวเทาไหร จำนวนที่ไมสามารถ
ดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจ
หนาที่ที่ไดกำหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ ่งที ่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8.15 

     

    2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
    แนวทางเบื ้องตนของการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในสวนของการประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ได 8.83 คะแนน ผลเปนดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
3. การประเม ิ นผลการนำ
แผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนำเอาเทคนิคตาง ๆ  มาใชเพื ่อวัดวาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตาง  ๆที่ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอำนาจหนาที่
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดำเนินการตาง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที ่กระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8.83 
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                2.5 ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานการพฒันา 
    แนวทางเบื ้องตนของการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในสวนของการประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัตติามแผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ได 8.83 คะแนน ผล
เปนดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที ่เกิดจากดานตาง ๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
มิติตาง ๆ  จนนำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global 
Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ  ที่สอดคลอง
กับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 8.83 

 

๓. การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
  3.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ 
                    เทศบาลตำบลบานถ้ำ ไดใชแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดำเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมทุกยุทธศาสตรการ
พัฒนาตามตัวชี้วัด ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเปนการประเมินในภาพรวมทั้งปงบประมาณ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถาม จำนวน รอยละ 

1. เพศ  
      ชาย 
      หญิง     

 
56 
64 

 
46.67 
53.33 

รวม 120 100 
2. อายุ 

     ต่ำกวา 20 ป 
     20 - 30  ป 
     31 – 40 ป 
     41 - 50  ป 
     51 - 60  ป 
     มากกวา 60 ป 

 
3 
6 

15 
23 
44 
29 

 
2.50 
5.00 

12.50 
19.17 
36.67 
24.17 

รวม 120 100 
3. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
ปริญญาตร ี
สูงกวาปริญญาตร ี
อ่ืน ๆ   

 
51 
29 
7 

18 
0 

15 

 
42.50 
24.17 
5.83 

15.00 
0.00 

12.50 
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สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถาม จำนวน รอยละ 

รวม 120 100 
4. อาชีพหลัก 

รับราชการ 
เอกชน/รัฐวสิาหกจิ    
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
รับจาง 
นักเรียน/นักศึกษา      
เกษตรกร 
อ่ืน ๆ   

 
3 
3 

24 
18 
9 

54 
9 

 
2.50 
2.50 

20.00 
15.00 
7.50 

45.00 
7.50 

                      รวม 120 100 
 

                   3.2 ความพึงพอใจตอการดำเนินงาน            
                   ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนหมูที่ 1 - 12 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลบานถ้ำโดยการ
สุมจากประชาชน จำนวน 120 คน ที่มีตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ในระหวางปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในภาพรวม และไดกำหนดการใหคะแนนคำตอบของแบบสอบถามไว 10 ระดับ (คะแนนเต็ม 10) 
ดังนี้ 
  ความพึงพอใจมากที่สุด  กำหนดให 9 - 10 คะแนน 
  ความพึงพอใจมาก  กำหนดให 7 - 8 คะแนน 
  ความพึงพอใจปานกลาง  กำหนดให 5 - 6 คะแนน 
  ความพึงพอใจนอย  กำหนดให 3 - 4 คะแนน 
  ความพึงพอใจนอยที่สุด  กำหนดให 1 - 2 คะแนน 
   

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(10 คะแนน) 

คิดเปน
รอยละ 

ระดบั 
ความพึงพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.1 81.00 พอใจมาก 
2) มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

8 80.00 พอใจมาก 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

7 7.00 พอใจมาก 

4) มีรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชน
ทราบ 

7 7.00 พอใจมาก 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

7 7.00 พอใจมาก 

6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8 80.00 พอใจมาก 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

9 90.00 พอใจมากที่สุด 

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรบัจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9 90.00 พอใจมากที่สุด 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดทุกประเด็น 8.15 81.50 พอใจมาก 
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       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
                   จากตาราง สรุปผลไดดังนี้  ความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนหมูที่ 1 - 12 ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตำบลบานถ้ำ มีตอการใหบริการสาธารณะ กิจกรรม/โครงการ ตามอำนาจหนาที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ที่ได 8.15 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.00 

                    ความพึงพอใจของประชาชนหมูที่ 1 - 12 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบานถ้ำ มีตอการใหบริการ
สาธารณะ กิจกรรม/โครงการ ตามอำนาจหนาที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไดคะแนนสูงสุด มีอยูสองเรื่อง 
ไดแกเรื่องที่ 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น และเรื่องที่ 8)
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม คะแนนที่ได 9 คะแนน คิดเปนรอยละ 90.00 

                    ความพึงพอใจของประชาชนหมูที่ 1 - 12 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบานถ้ำ มีตอการใหบริการ
สาธารณะ กิจกรรม/โครงการ ตามอำนาจหนาที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไดคะแนนลำดับที่ 2 ไดแกเรื่องที่ 
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม คะแนนที่ได 8.1 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.00 

                    ความพึงพอใจของประชาชนหมูที่ 1 - 12 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบานถ้ำ มีตอการใหบริการ
สาธารณะ กิจกรรม/โครงการ ตามอำนาจหนาที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไดลำดับที่ 3 มีสองเรื่องไดแก เรื่อง
ที่ 2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม และเรื่องที่ 2) มีการประชาสัมพันธให
ประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม คะแนนท่ีได 8 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.00 

                    ความพึงพอใจของประชาชนหมูที่ 1 - 12 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบานถ้ำ มีตอการใหบริการ
สาธารณะ กิจกรรม/โครงการ ตามอำนาจหนาที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไดลำดับสุดทาย มี 3 เรื่องไดแก 
เรื่องที่ 3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม เรื่องที่ 5) การเปดโอกาสให
ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม และเรื่องที่ 5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ / กิจกรรม คะแนนที่ได 7 คะแนน คดิเปนรอยละ 70.00 
 

๔.  การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
      เทศบาลตำบลบานถ้ำไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติ
ไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่
แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่ กอนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) และนำไปสูการจัดทำงบประมาณและการดำเนินงานในหวงปนั้นๆ เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนและเพ่ือ
การพัฒนาเขตพื้นที่ใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่วางไว  
 

๕.  สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
    ในการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบานถ้ำ คณะกรรมการ
ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบานถ้ำ ไดกําหนดเครื่องมืออุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดขึน้ ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ินขอมูลดัง
กลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประ
โยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ สําหรับ
แผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบ
รายงาน เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน โดย
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
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คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยไชแบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance 
Indicators) ดังนี้  

     ๑. ลักษณะของแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน เปนเครื่องมือที่ใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการ
ดําเนินงานในดานตาง ๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการ วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะทอน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนา
กิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ/แผนงาน ซึ่งตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะเปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยนำ 
เขา (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะชวยในการวิเคราะหการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุง การทํางานตอไปเงื่อนไขสําคัญของตัวแบบบงชี้การปฏิบัติ
ก็คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (key stakeholders) ในการกําหนดตัวบงชี้ เพราะจะเปนการสรางความ
เขาใจรวมกันตลอดจนการใชตัวบงชี้เหลานั้นในการดําเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไป การใชตัวบงชี้การ
ปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัต ิและแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว
ในบางแผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยลวงหนา (eariy warning system) เพื่อใหทราบขอผิดพลาดจาก
การดําเนินการที่เกิดขึ ้นวาเปนไปตามแนวทางที่ไดวางไว หรือไมหรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth 
evaluation) เพ่ือใหทราบรายละเอียดของขอมูลที่จําเปน  
 

     ๒. ความสําคัญของการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
          ๒.๑ ทําใหทราบไดวาสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไมสําเร็จ

เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
          ๒.๒ สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต ผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรม 

เหลานั้น จะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ได จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประ สงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
                    ๒.๓ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ดีขึ้น 
                    ๒.๔ เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางาน โดยคาดหวังวาจะ 
เปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
               ๓. วัตถุประสงคในการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
                    ๓.๑ เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา  
                    ๓.๒ เพ่ือใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ 
                    ๓.๓ เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ  
                4. ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
                    ๔.๑ กําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
                    ๔.๒ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้  
                    ๔.๓ ดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้  
                    ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ ๔.๑ การกําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  
                          คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี ้  
                    (๑) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ดังนี ้ 
                            ตัวบงชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (๕ คะแนน)  
                            ตัวบงชี้ที่ ๒ : การประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองของแผนพัฒนา (๕ คะแนน)  
                            ตัวบงชี้ที่ ๓ : การประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองของแผนพัฒนา (๕ คะแนน)  
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                   (2) การนําแผนไปปฏิบัติ  
                            ตัวบงชี้ที่ 4 : การดําเนินโครงการ (๕ คะแนน)  
                            ตัวบงชี้ที่ 5 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)  
                                            ๔.๒ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี ้ 
                                            คะแนน 25 คะแนน = ดีมาก  
      คะแนน 20 ขึ้นไป = พอใช  
                                            ต่ำกวา 20 = ตองปรับปรุง 

                5. วัตถุประสงคในการใชแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  

                    5.๑ เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา  

                    5.๒ เพ่ือใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  

                    5.๓ เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ  
 

               6. ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  

                   6.๑ กําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน  

                   6.๒ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้  

                   6.๓ ดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้  

                   6.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ 

 

 
 
 
 
                    ๔.๑ การกําหนดตัวบงชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี ้ 

                          (๑) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนี้  

                               ตัวบงชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (๕ คะแนน)  

                               ตัวบงชี้ที่ ๒ : การประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองของแผนพัฒนา  

                                                (๕ คะแนน)  

                              ตัวบงชี้ที่ ๓ : การประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองของแผนพัฒนา (๕ คะแนน)  

                          (2) การนําแผนไปปฏิบัติ  

                              ตัวบงชี้ที่ 4 : การดําเนินโครงการ (๕ คะแนน)  

                              ตัวบงชี้ที่ 5 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน) 

                     ๔.๒ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี ้
                           คะแนน 25 คะแนน   = ดีมาก  

    คะแนน 20 คะแนนข้ึนไป = พอใช  
               ตำ่กวา 20 คะแนน  = ตองปรับปรุง 

ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตวับงชี้การปฏิบัติงาน 
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ตัวบงชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

เกณฑตัวชี้วัด : มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

 มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได ๕ คะแนน  

 มีการดําเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน ได ๔ คะแนน  

 มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน ได ๓ คะแนน  

 มกีารดําเนินการไมถึง ๖ ขั้นตอน ไมไดคะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน  

ตัวบงชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

คะแนนเต็ม  ๕ 

คะแนนที่ได  ๕ 

ลำดับ การดําเนินการ 
มีการดําเนินการ 

(ใสเครื่องหมาย √) 

1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ ่นสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความต

องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทาง

วิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพ่ือ นํามากำหนดแนว

ทางการจัดทําแผนการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหนวย

งานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนการพัฒนา 

√ 

2 คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา √ 

3 คณะกรรมการไดนำขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหนวยงานตางๆ และ  

ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น 

√ 

4 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร √ 

5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมทองถิ่น √ 

6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนการพัฒนาทองถ่ิน √ 

7 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ √ 

8 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทํารางแผนแผนการพัฒนาทองถ่ิน √ 

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนการพัฒนาทองถิ่น √ 

10 ผูบริหารประกาศใชแผนการพัฒนาทองถ่ินไดทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

๒๕62 

√ 

  

              สรุปเกณฑคะแนน ผลการดำเนินงาน ตามแบบที่  1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

- ผลการประเมิน อยูในระดับดีมาก เนื่องจากมีการดำเนินการตามระเบียบฯ แบบกำกับการจัดทำแผน  
ไดครบทุกขั้นตอน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2 : การประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองของแผนพัฒนา 
เกณฑตัวชี้วัด : มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได ๕ คะแนน  = ดีมาก 
 ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได ๔ คะแนน = ด ี
 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได ๓ คะแนน = พอใช 
 ประเด็นการพิจารณาตำ่กวา ๘๐ คะแนน ไมไดคะแนน = ควรปรับปรุง 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ี 2 : การประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองของแผนพัฒนา 
คะแนนเต็ม  ๕ 

คะแนนที่ได  3 
แผนพัฒนา การติดตามประเมินผล คะแนนประเมิน คะแนนที่ได 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การประเมินยุทธศาสตรเพ่ือ 
ความสอดคลองของแผนพัฒนา 

80.17 คะแนน 3 

 
รายละเอียดผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น          

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
                 ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลบานถ้ำ เปนดังนี ้

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 17.19 
2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 17.04 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 45.95 

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) (7.73) 
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) (7.19) 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) (7.45) 
3.4 วิสัยทัศน (5) (3.45) 
3.5 กลยุทธ (5) (4.00) 
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) (4.13) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) (4.10) 
3.8 แผนงาน   (5) (4.10) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) (3.80) 

รวมคะแนน 100 80.17 
 

                  - สรุปเกณฑคะแนน ผลการดำเนินงาน ตามแบบที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 2 : การประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อ
ความสอดคลองของแผนพัฒนา จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เทศบาลตำบลบานถ้ำได 3 คะแนน 

            ผลการประเมิน อยูในระดับควรปรับปรุง เนื่องจากไดคะแนนตามประเด็นการพิจารณารวมแลว คิด
เปนรอยละ 80.17 และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาพบวาประเด็นที่ไดคะแนนสูงสุด 
ไดแก ลำดับที่ 3 ยุทธศาสตร ซึ่งคะแนนที่ได 45.95 คะแนน จากเต็ม 60 คิดเปนรอยละ 76.58 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
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               1.2  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

  รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลบานถ้ำในแตละประเด็นเปนดังนี ้
 

ลำดับ 
 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบล

บานถ้ำ 
    

 1.1 ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/
การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.96 14.80  

1.2 ขอมูลเกี ่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเกี ่ยวกับ
จำนวนประชากร และชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 1.70 8.50  

1.3 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศกึษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 1.44 7.20  

1.4 ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 1.67 8.35  

1.5 ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/
กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ำ) 

2 1.74 8.70  

1.6 ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 1.82 9.10  

 1.7 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.96 9.80  

 1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื ่อการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ. 

2 1.19 5.95  

 1.9 การประชุมประชาคมทองถิ ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด  
รวมทำ รวมตัดสินใจ ร วมตรวจสอบ รวมรับประโยชน ร วม
แกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับ
การพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบลบานถ้ำ 

3 2.70 13.50  

รวม 20 17.19 85.95  

 1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20    

 2.1 การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของชื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลบานถ้ำ

5 4.19 20.95  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
นโยบายของผ ู บร ิหารทองถ ิ ่น รวมถ ึงความเช ื ่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0  
2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนา
ทองถิ่น 

3 2.64 13.20  

2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

3 2.67 13.35  

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

3 2.74 13.70  

2.5 การวเิคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

3 2.50 12.50  

 2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ ่น ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strength (จุด
แข ็ง) W-Weakness (จ ุดอ อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

3 2.30 11.50  

 รวม 20 17.04 85.20  

 1.4 ยุทธศาสตร 
 

ลำดับ 
 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 ยุทธศาสตร 60    
 3.1 ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลบานถ้ำสอดคลองกับสภาพ

สังคม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
เทศบาลตำบลบ านถ ้ำ และเช ื ่อมโยงหล ักประชาร ัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และ Thailand 4.0 

10 7.73 12.88  

3.2 ยุทธศาสตรของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และ Thailand 4.0 

10 7.19 11.98  

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัดสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

10 7.45 12.42  
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ลำดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3.4 วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่เทศบาลตำบลบาน
ถ้ำตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับ
โอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลบาน
ถ้ำและสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

5 3.45 8.33  

 3.5 กลยุทธแสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทำ
ตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบลบานถ้ำท่ีจะนำไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให
บรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

5 4.00 6.67  

 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธเปาประสงคของแตละ
ประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่จะ
เกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

5 4.13 6.88  

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ความมุงมั่นอันแนวแน
ในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของเทศบาล
ตำบลบานถ้ำ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ที่จะนำไปสู
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

5 4.10 6.83  

3.8 แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จ ุดม ุ  งหมายในเร ื ่องใดเร ื ่องหน ึ ่งหร ือแผนงานที ่ เก ิดจาก
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตร
และยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลบานถ้ำที่มีความชัดเจน นำไปสู
การจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

5 4.10 6.83  

 
  

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวมความเชื่อมโยงองค
รวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที ่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของเทศบาล
ตำบลบานถ้ำ 

5 3.80 6.33  

รวม 60 45.95 78.58  
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ตัวบงชี้ท่ี 3 : การประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองของแผนพัฒนา 
เกณฑตัวชี้วัด : มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได ๕ คะแนน      = ดีมาก 
 ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได ๔ คะแนน  = ด ี
 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได ๓ คะแนน  = พอใช 
   ประเด็นการพิจารณาต่ำกวา ๘๐ คะแนน ไมไดคะแนน  = ควรปรับปรุง 

 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี 3 : การประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองของแผนพัฒนา 

คะแนนเต็ม  ๕ 

คะแนนที่ได 3  
แผนพัฒนา การติดตามประเมินผล คะแนนประเมิน คะแนนที่ได 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การตดิตามและประเมินผล 

โครงการสําหรับแผนพัฒนา 

เพ่ือความสอดคลองของ 

ยุทธศาสตรและโครงการ 

89.76 คะแนน 3 

- สรุปเกณฑคะแนน ผลการดำเนินงาน ตามแบบที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 3 : การประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคลองของแผนพัฒนา จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เทศบาลตำบลบานถ้ำได 3 คะแนน 

                  ผลการประเมิน อยูในระดับพอใช เนื่องจากไดคะแนนตามประเด็นการพิจารณารวมแลว คิดเปน
รอยละ 89.76 และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาพบวาประเด็นที่ไดคะแนนสูงสุด ไดแก 
ลำดับที่ 5 โครงการพัฒนา  ซึ่งคะแนนที่ได 55.65 คะแนน จากเต็ม 60 คิดเปนรอยละ 92.75 

2. รายละเอียดผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น          
    2.1 สรุปผลการใหคะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบานถ้ำ  เปนดังนี ้

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 8.30 83.00 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.15 81.50 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.83 88.30 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 8.83 88.30 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 55.65 92.75 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.91    
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 4.91 8.18 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู การตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  
5 4.91 8.18 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 4.70 7.83 
 5.5 เป าหมาย (ผลผล ิตของโครงการ) ม ีความสอดคล องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 4.70 7.83 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 4.70 7.83 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 4.30 7.17 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  

5 4.55 7.42 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.00 6.67 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.30 7.17 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล

ที่คาดวาจะไดรับ 
5 4.79 7.98 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 4.82 8.03 
รวมคะแนน  100 89.76 

   

2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
    รายละเอียดการใหคะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบานถ้ำในแตละประเด็นเปนดังนี ้

 
ลำดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรของชื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม) 

10 8.30 83.00  

   

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณการควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อ
นำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลตินั่นเองวา
เปนไปตามที่ตั ้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ไดกำหนดไวเทาไหร จำนวนที่
ไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถ
อธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไว 

10 8.15 81.50  
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  2.4  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
 

ลำดับ 
 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเม ินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อวัดวา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ที่ดำเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงตอความตองการของประชาชน
หร ือไม และเป นไปตามอำนาจหน าท ี ่หร ือ ไม  
ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ 
การดำเนินการตาง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง 
คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
ห ร ื อ ไม   ซ ึ ่ ง เ ป  น ไป ตาม หล ั กป ระส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบ ัต ิราชการที ่บรรลุ
ว ัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที ่ได ร ับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน 

10 8.83 88.30  

   

2.5 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  
 

ลำดับ 
 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 

4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ 
มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของเทศบาลตำบล
บานถ้ำในมิติตาง ๆ จนนำไปสูการจัดทำโครงการ
พัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis) /Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับชื่อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน 

10 8.83 88.30  

5 โครงการพัฒนา 60 55.00 91.67  

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป นโครงการท ี ่มีว ัตถ ุประสงค สนองต อแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลบานถ้ำ
และดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ของเทศบาลตำบลบานถ้ำที่กำหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจ
ไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4.91 8.18  

5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการมี
วัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ
โครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความ
เปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.91 8.18  
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ลำดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตองสภาพที่
อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเทาไร  
กล ุ  ม เป  าหมายค ืออะไร ม ีผลผล ิตอย  า งไร 
กลุมเปาหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่
ไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมาย
ม ี หลายกล ุ  ม  ให  บอกช ั ดล ง ไปว  า ใ ค ร คื อ
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

5 4.91 8.18  

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง 
(2)การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
(5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมติร
ตอสิ ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4.70 7.83  

 5 .5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ม ีความ
สอดคลองก ับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติโครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจรงิจังใน 5 ป
ที ่ตอยอดไปสู ผลสัมฤทธิ ์ที ่เปนเปาหมายระยะยาว 
ภายใตแนวทางการพัฒนา 
 (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพน
กับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
 (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภมูิภาคและความเปนเมอืง 
(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
(6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสทิธิภาพ 

5 4.70 7.83  

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 
โครงการม ีล ั กษณะหร ือสอดคล องก ั บการ
ปรับเปลี ่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู  Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม ทำนอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม  

5 4.30 7.17  
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ลำดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
(2) เปล ี ่ยนจากการข ับเคล ื ่อนประเทศด วย
ภาคอ ุตสาหกรรม ไปส ู การข ับเคล ื ่อนด  วย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการ
เนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน 
ด านเกษตร เทคโนโลย ีช ีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื ่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ ่งไมสามารถแยก
สวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาทองถิ ่นตองเปนโครงการเชื ่อมตอหรือ
เดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจ ังหว ัดท ี ่ ได
กำหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน 

5 4.55 7.42  

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการ
เสรมิสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต
หลักประชารัฐ 
เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียง
ที ่ประชาชนดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปน
โครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชน
ตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนา
แลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลง
น้ำ) (LSEP) 

5 4.00 6.67  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนา
จะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความม ีประส ิทธ ิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประส ิทธ ิผล (Effectiveness) (4) ความย ุต ิธรรม 
(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

5 4.30 7.17  
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ลำดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณการประมาณการราคาเพื่อการ
พัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตาม
หลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคา
กลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการกำหนดราคา
และตรวจสอบได  ใน เช ิ งประจ ั กษ  ม ี ค ว าม
คลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ำกวารอยละหา
ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/
เทศบัญญัต ิเงนิสะสม หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏ
ในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4.79 7.98  

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับมี ก า ร
ก ำ ห น ด ดั ช นี ช ี ้ ว ั ด ผ ล ง า น  (Key Performance 
Indicator : KPI) ที ่สามารถวัดได (measurable) 
ใ ช  บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธ ิ ผ ล  ( effectiveness) ใ ช 
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การกำหนด
ความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงคที ่เก ิดที ่ส ิ ่งที ่ไดร ับ (การ
คาดการณ คาดวาจะไดรบั) 

5 4.76 7.93  

 5.12 ผลท ี ่ คาดว าจะได  ร ับ  สอดคล องกับ
วัตถุประสงคผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจาก
การดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลอง
กับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต  อ ง เท  าก ั บว ัตถ ุ ประสงค หร ือมากกว า
วัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง 
(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดำ เน ิ น งานตามโครงการ  (2 )  ว ั ดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได (3) ระบุสิ่งที่
ตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปน
ผล  สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการ
บงบอกเวลาได 

5 4.82 8.03  

รวม 60 55.65 92.75  
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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  = พอใช 
 ดำเนินการไดต่ำกวารอยละ ๓๐ ไมไดคะแนน = ควรปรับปรุง 

 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี 4 : การดำเนินการตามโครงการ 

คะแนนเต็ม  ๕ 

คะแนนที่ได 0  
การดําเนินการ จํานวนโครงการ รอยละ คะแนนที่ได 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 1,196 

14.80 
 

 
เทศบัญญัต/ิเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำป
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 

177 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 177 

ผลการดำเนินการจริงประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 80 6.69 0 
 

*** หมายเหตุ : คํานวณรอยละจากแผนพัฒนาทองถิ่น (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5) *** 

- สรุปเกณฑคะแนน ผลการดำเนินงาน ตามแบบที่  1 ตัวบงชี้ที่ 4 การดำเนินการตาม 

โครงการ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เทศบาลตำบลบานถ้ำได 0 คะแนน 

-        ผลการประเมิน อยูในระดับควรปรับปรุง เนื่องจากมีการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หวงป พ.ศ. 2565 จำนวน 1,196 โครงการ และนำโครงการในแผนไปบรรจุในเทศบัญญัตกิารใช
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปงบประมาณรายจายประจำป 2565 จำวน 177 โครงการ และสามารถ

นำไปปฏิบัติจริงเพียง 80 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.69 ซึ่งตำ่กวารอยละ 30 
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ตัวบงชี้ท่ี 5 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  

เกณฑการประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

 ไมมีผลกระทบ ได ๕ คะแนน    = ดีมาก 

 มีผลกระทบ ๑ โครงการ ได ๔ คะแนน   = ด ี

 มผีลกระทบ ๒ – ๓ โครงการ ได ๓ คะแนน  = พอใช 

 มผีลกระทบมากกวา ๓ โครงการ ไมไดคะแนน = ควรปรับปรุง 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบงชี้ท่ี 5 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินการ 

คะแนนเต็ม  ๕ 

คะแนนที่ได 5  

โครงการที่ดําเนินการ 
จํานวน 

โครงการ 
ผลกระทบ คะแนนที่ได 

โครงการที่ดำเนินการ ประจำป พ.ศ. 2565 80 ไมมีผลกระทบ 5 

- สรุปเกณฑคะแนน ผลการดำเนินงาน ตามแบบที่  1 ตัวบงชี้ที่ 5 ผลกระทบหรือความเสียหายจาก
การดำเนินการ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เทศบาลตำบลบานถ้ำได 5 คะแนน 

ผลการประเมิน อยูในระดับดีมาก เนื่องจากมีการนำไปปฏิบัติจริงเพียง 80 โครงการ และไมมี
ผลกระทบหรือความเสียหายเกิดขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่  
 

 4.4  สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ 
 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ คะแนนเต็ม 25 คะแนน ดังนี ้ 

คะแนน 25 คะแนน = ดีมาก  
                    คะแนน 20 ขึ้นไป = พอใช  
                    ตำ่กวา 20 = ตองปรับปรุง 

ลำดับท่ี ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 5 

2 การประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองของแผนพัฒนา 5 3 

3 การประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองของแผนพัฒนา 5 3 

4 การดําเนินโครงการ 5 0 

5 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 25 16 
 

- จากผลการประเมินตัวบงชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 25 คะแนน เทศบาลตำบลบานถ้ำได 16

คะแนน ซึ่งต่ำกวา ๒๕ คะแนน จึงอยูในระดับตองปรับปรุง โดยคะแนนที่มีคานอยที่สุดคือ ตัวบงชี้ที่ 4 การดําเนิน

โครงการเทศบาลตำบลบานถ้ำได 0 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

ขอสังเกตุ 
      ตัวบงชี้ที ่ 4 การดําเนินโครงการ ไดคะแนน 0 จากคะแนนเต็ม 5 เนื่องจากการตั้งโครงการจำนวน

มากกวางบประมาณที่สามารถดำเนินการไดจริง จึงควรนำขอมูลนี้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนารวมไปถึงการเรง
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ดำเนินโครงการตามแผนที่วางไวในปงบประมาณตอไป หรือในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นควรคำนึงถึงการนำไปสู
การปฏิบัตจิริงและจำนวนงบประมาณที่สามารถดำเนินการไดจริงประกอบดวย 

3. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตามแบบ  ๑ – ๓/1 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบานถ้ำ คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบานถ้ำ ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและ

ประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ินขอมูลดังกลาวเปนได

ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลประโยชนที่ไดรับจาก

แผนพัฒนา เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ สําหรับแผนพัฒนาเพ่ือ

ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพ่ือ

นําไปวิเคราะหทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิโ์ดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (ระหวาง

เดอืนตุลาคม ๒๕64 ถึง กันยายน ๒๕๖5) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ 

๑ – ๓/๑) มีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

คําชี้แจง : แบบท่ี ๑   เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะ 

ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นแลว  

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตำบลบานถ้ำ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 

ไมมีการ

ดำเนินการ 

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบานถ้ำเพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบานถ้ำ 
√  

๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบานถ้ำเพ่ือจัดทํา 

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบานถ้ำ 

√ 
 

๑.๓ มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ √  

๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตำบล

บานถ้ำ 

√ 
 

๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

ตำบลบานถ้ำ 

√ 
 

๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบานถ้ำรวมกับประชาคมทองถิ่น 

และรวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น 

√ 
 

๒. การจัดทําแผนพฒันาเทศบาลตำบลบานถ้ำ 
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ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 

ไมมีการ

ดำเนินการ 

๒.๑ มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญของเทศบาลตำบลบานถ้ำมา จัดทํา

ฐานขอมูล 

√ 
 

๒.๒ มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน √  

๒.๓ มีการวิเคราะหศักยภาพของเทศบาลตำบลบานถ้ำ (SWOT) เพื่อ 

ประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาลตำบลบานถ้ำ 

√ 
 

๒.๔ มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลตำบลบานถ้ำ

สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

√ 
 

๒.๕ มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลตำบลบานถ้ำที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

√ 
 

๒.๖ มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  

๒.๗ มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาเทศบาลตำบลบานถ้ำ √  

๒.๘ มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  

๒.๙ มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา √  

๒.๑๐ มีการอนมุัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา √  

๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร  √  

๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร √  

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

คําชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการ

ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกสิ้นปงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕64 – กันยายน ๒๕๖5 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป  

๑.๑ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตำบลบานถ้ำ  

๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานระยะ 1 ปงบประมาณ (เดือนตุลาคม ๒๕64 – กันยายน ๒๕๖5)  

สวนที่ ๒ ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
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ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เทศบาลตำบลบานถ้ำ 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

โครงการ
(เปาหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

โครงการ
(เปาหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการ
ดำเนินงาน 

โครงการ
(เปาหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

โครงการ
(เปาหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1. การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 481 16 482 23 536 29 547 12 698 44 

2. การพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

184 22 184 43 195 17 216 12 
288 

28 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

59 1 59 7 61 3 63 - 63 
1 

4. การรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอย 

43 6 43 7 45 6 45 2 
50 

2 

5. การสงเสริมการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

83 47 83 23 90 13 90 6 
97 

5 

รวมทั้งสิ้น 850 60 851 103 927 68 961 32 1,196 80 

คิดเปนรอยละของทุกยุทธศาสตร 7.06 12.10 7.34 3.33 6.69 
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แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา  

คําชี้แจง :    แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร          

                ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)     

                โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกสิ้นปงบประมาณ โดยเริ่มตั้ง  

                แตเดือนตุลาคม ๒๕64 – กันยายน ๒๕๖5 

 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป  

๑.๑ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาลตำบลบานถ้ำ  

๑.๒ รายงานผลการดําเนินงานระยะ 1 ปงบประมาณ (เดือนตุลาคม ๒๕64 – กันยายน ๒๕๖5) 
 

สวนที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ี

ปรากฎอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จำนวนโครงการ 

ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา 

บรรจุใน 
เทศบัญญตั/ิ 
นำไปปฏิบตั ิ

คิดเปนรอยละของ
โครงการที่ปรากฏ

ในแผนฯ 
1. การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 698 44 6.30 

2. การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 288 28 9.72 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

63 1 1.59 

4. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 50 2 4.00 

5. การสงเสริมการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภบิาล 

97 5 5.15 

รวม 1,196 80 6.69 
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สวนที่ 4  
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 

1.  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
    1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร  
    เทศบาลตำบลบานถ้ำ ไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 ยุทธศาสตร ประกอบดวย  
       ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
       ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
       ยุทธศาสตรที่ ๓  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 
       ยุทธศาสตรที่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
       ยุทธศาสตรที่ ๕  การสงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล  
       1.1.1 ผลจากการประเมินใหคะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
       ความสำเร็จจากผลการประเมินการใหคะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเปนดังนี้  
       1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คะแนนเต็ม 10 ได 7.73 คะแนน 
       2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได 7.19 คะแนน 
       3) ยุทธศาสตรจังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได 7.45 คะแนน 
       4) วิสัยทัศน คะแนนเต็ม 5 ได 3.45 คะแนน 
       5) กลยุทธ คะแนนเต็ม 5 ได 4.00 คะแนน 
       6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ คะแนนเต็ม 5 ได 4.13 คะแนน 
       7) จุดยืนทางยุทธศาสตร คะแนนเต็ม 5 ได 4.10 คะแนน 
       8) แผนงาน คะแนนเต็ม 5 ได 4.10 คะแนน 
                           9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 ได 3.80 คะแนน 
       จากผลคะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตรเพื ่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ ่น ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบานถ้ำไดใหคะแนนจาก
คะแนนเต็ม 60 คะแนน ไดรับคะแนน 45.95 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 76.58 

 

           1.1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจายจริงตามยุทธศาสตร 
       ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตรที่นำแผนพัฒนาทองถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจายจริงนั้นประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร  โครงการ    
ในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยเฉพาะประจำป พ.ศ. 2565  โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รวมถึงการใชจายเงินสะสม และการใชจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน  177 โครงการ/จำนวนเงิน 21,061,907 
บาท การดำเนินการจริง จำนวน  80 โครงการ/จำนวนเงนิ 13,087,302.35 บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้ 

ยุทธศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำนวน/โครงการ งบประมาณ/บาท 
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 57 16,027,547 

การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 77 4,283,360 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 13 205,000 
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ยุทธศาสตร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำนวน/โครงการ งบประมาณ/บาท 
การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 12 140,000 

การสงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 18 406,000 
รวม 177 21,061,907 

 

    1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 80 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 13,087,302.35 
บาท และไดมีการนำมาจัดทำเปนงบประมาณรายจาย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุป
รายละเอียดไดตามตารางนี ้
 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ 2565 

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 44 10,086,824.35 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 28 2,685,568 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 97,000 
การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 2 24,900 
การสงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 5 193,010 

รวม 80 13,087,302.35 
 

  1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  เทศบาลตำบลบานถ้ำ มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประจำป 2565 รวมถึงการใชจายเงินสะสม และการใชจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยไดมีการกอหนี ้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา รวม 80 โครงการ จำนวนเงิน 13,127,302.35 บาท มีการเบิกจายงบประมาณจำนวน 80 โครงการ 
จำนวนเงิน 13,087,302.35 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้
 

 
ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 57 16,027,547 44 10,086,824.35 44 10,086,824.35 

2.การพัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 

77 4,283,360 28 2,728,568 28 2,685,568 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

13 205,000 1 97,000 1 97,000 

4.การรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบรอย 

12 140,000 2 24,900 2 24,900 

5.การสงเสริมการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

18 406,000 5 193,010 5 193,010 

รวม 177 21,061,907 80 13,127,302.35 80 13,087,302.35 
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             1.4 ผลสำเร็จท่ีวัดได 
    จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ที ่ปรากฏในงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่นำมาจากแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  80
โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ 13,127,302.35 บาท และไดมีการนำมาจัดทำเปนงบประมาณรายจาย และ
เกิดผลสำเร็จที่ว ัดได มีการเบิกจายงบประมาณจำนวน 80 โครงการ จำนวนเงิน 13,087,302.35 บาท สรุป
รายละเอียดไดตามตารางนี ้
 

ที ่ ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน เบิกจาย 

1 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ กอสรางรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปด สายบานนาย
สุรินทร มงคล ถึงสุดซอย หมูที่ 2 

473,000 

2 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ วางทอ คสล. พรอมบอพัก คสล. บานนายสายฝน ออนเขียว 
ถึง บานนายจันทร สิงหแกว พื้นท่ี หมูที่ 3 

483,000 

3 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวดัพะเยา เพ่ือขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะ ในเขตพ้ืนที่หมู 1 - 12 

199,038.35 

4 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผูปลูกผัก ผลไมปลอดภัยบานถ้ำ  20,000 

5 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ กอสรางถนน คสล. (สายบานนายมานิตย มากสุก) พื้นที ่
หมู 4 

214,000 

6 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ กอสรางถนน คสล. ทางสาธารณประโยชนเทศบาลฯ (สาย
บานนางสาวรีนา ไชยวุฒิ) พื้นท่ีหมู 5 

494,000 

7 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ กอสรางถนน คสล. (สายบานนายบุญธรรม ถึง บานนาย
แดน) พื้นที่หมู 5 

300,000 

8 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ เสรมิระดับผิวถนนโดยใชหินคลุกบดอัดแนน (จากบลอคคอน
เวริด ถึงสะพานหวยนกเคา) พื้นท่ีหมู 11 

442,500  

9 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ วางทอคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) พรอมบอพักกออิฐมอญ 
แบบมีฝาปด (จากบานนายวุฒ ิถึง เขตพ้ืนที่ หมู 2) พื้นท่ี 
หมู 7 

287,000  

10 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ วางทอ คสล.พรอมบอพัก แบบมฝีาปด (สายบานแมจรสัศรี 
เมืองช่ืนถึงบานแมคาม สรอยเงนิ) หมูท่ี 10 

300,000  

11 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ วางทอคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) พรอมบอพัก คสล. แบบมี
ฝาปด (จากโกดังกาดแลงซปุเปอร ถึงบานแมจรัสศรี) พื้นที่
หมู 10 

483,000  

12 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ วางทอคอนกรีตเสรมิเหล็ก (คสล.) พรอมบอพักกออิฐมอญ 
แบบมีฝาปด (จากบานนายเปง หวานเสียง ถึงลำเหมือง
กลาง) พื้นที่หมู 12 

117,000  

13 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ กอสรางรางระบายน้ำ คสล.แบบมฝีาปด (สายบานนางคำ 
ไชยชนะถึงบานนายเต นางงาน) พื้นที่หมู 7 

373,000  

14 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ กอสรางรางระบายน้ำ คสล.แบบมฝีาปด (จากบานนางราตรี 
เขียวงาม ถึงลำเหมือง) พ้ืนที ่หมู 8 

286,000  

15 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ กอสรางรางระบายน้ำ คสล.แบบมฝีาปด (สายบานนาย
สังวาลย เขื่อนแกวถึงบานนางชอย เทียมทอง) พื้นท่ีหมู 12 

202,887  

16 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ กอสรางถนน คสล. สายรอบตลาดสดเทศบาลตำบลบานถ้ำ 
พ้ืนที่หมู 2 

223,500 
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17 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงซอมแซม ถนนโดยการลงหินคลุกถนนเขาสูพ้ืนที่
การเกษตร ทางสาธารณ ประโยชน เขตเทศบาล (สายที่นา
หมอตอก) พ้ืนที่หมูที่ 1 

44,100 

18 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงซอมแซม ถนนโดยการลงหินคลุกถนนเขาสูพ้ืนที่
การเกษตร ทางสาธารณประโยชน เขตเทศบาล (สายเสาสง
สัญญาณโทรศัพททรู) พื้นท่ีหมูท่ี 10 

69,600 

19 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุง ซอมแซม ถนนโดยการลงหินคลุกถนนเขาสูพ้ืนที่
การเกษตร ทางสาธารณประโยชน เขตเทศบาล (สายหวย
เสด็จ) พื้นที่หมูท่ี 11 

97,500 

20 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุง ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุกทางสาธารณประโยชน
เขตเทศบาลฯ (สายขางโกดังโกเฮงการเกษตร) พ้ืนที่หมู 11 

75,000 
 

21 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงซอมแซม ถนนโดยการลงหินคลุกถนนเขาสูพ้ืนที่
การเกษตร ทางสาธารณประโยชน เขตเทศบาล (สายพอ 
หนอยมั่ว) พื้นที่หมูที่ 6 

130,000 

22 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุง ซอมแซม ถนนโดยการลงหินคลุกถนนเขาสูพ้ืนที่
การเกษตร ทางสาธารณประโยชน เขตเทศบาล (สายสันปา
กาว 1) พื้นที่หมูที่ 11 

44,100 

23 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุง ซอมแซม ถนนโดยการลงหินคลุกถนนเขาสูพ้ืนที่
การเกษตร ทางสาธารณประโยชน เขตเทศบาล (สายคอก
วัว) พื้นที่หมูท่ี 4 

127,700 

24 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุง ซอมแซม ถนนโดยการลงหินคลุกถนนเขาสูพ้ืนที่
การเกษตร ทางสาธารณประโยชน เขตเทศบาล (สายบาน
นางเอมอร อินตะสาร ถึงสามแยก) พื้นท่ีหมูท่ี 4 

41,300 

25 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุง ซอมแซมถนนโดยใชหินคลุกลงผิวถนน สายดงดหีมี 
ในพ้ืนที่หมูท่ี 5 

89,000 
 

26 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงซอมแซม ถนนโดยการลงหินคลุกถนนเขาสูพ้ืนที่
การเกษตร ทางสาธารณประโยชน เขตเทศบาล (สายน้ำตก
ตาดปูดิน) พ้ืนที่หมูที่ 5 

89,000 

27 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงซอมแซม ถนนโดยการลงหินคลุกถนนเขาสูพ้ืนที่
การเกษตร ทางสาธารณประโยชน เขตเทศบาล (สายโทกเกา
ซาง) พ้ืนที่หมูที่ 5 

50,700 

28 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกถนนเขาสูพ้ืนที่
การเกษตร ทางสาธารณประโยชน เขตเทศบาล (สายจำตา
เหิน) พื้นที่หมูท่ี 5 

75,000 
 

29 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกถนนเขาสูพ้ืนที่การเกษตร 
ทางสาธารณประโยชน เขตเทศบาล (สายนายหลุย คำนวณ) 
พ้ืนที่หมูที่ 5 

72,400 

30 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกถนนเขาสูพ้ืนที่
การเกษตร ทางสาธารณประโยชน เขตเทศบาล (สายนายตา 
ราชเนตร) พื้นที่หมูท่ี 5 

105,200 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น เทศบาลตำบลบานถ้ำ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา 51 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน เบิกจาย 

31 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกถนนเขาสูพ้ืนที่
การเกษตร ทางสาธารณประโยชน เขตเทศบาล (สายตรง
ขามปมน้ำมัน ปตท.ฟูแสง) พื้นที่หมูที่ 6 

34,000 

32 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกถนนเขาสูพ้ืนที่
การเกษตร ทางสาธารณประโยชน เขตเทศบาล (สายนาย
ปรีชา บุญเทียน) พื้นที่หมูที่ 6 

50,700 

33 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกถนนเขาสูพ้ืนที่
การเกษตร ทางสาธารณประโยชน เขตเทศบาล (สายปา
หนามเฮี้ยง 1) พ้ืนที่หมูที่ 11 

265,000 

34 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงซอมแซม ถนนโดยการลงหินคลุกถนนเขาสูพ้ืนที่
การเกษตร ทางสาธารณประโยชน เขตเทศบาล (สายน้ำปูด) 
หมูที่ 11 

243,000 

35 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงซอมแซม ถนนโดยการลงหินคลุกถนนเขาสูพ้ืนที่
การเกษตร ทางสาธารณประโยชน เขตเทศบาล (สายทุงตน
ตาล) พ้ืนที่หมูที่ 12 

78,300 

36 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ วางทอคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอมบอพักแบบมีฝาปด (สาย
บานหมวดสุมิตร นักเทศ ถึง ถนนใหญ) พื้นที่หมู 1 

499,000 

37 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ วางทอคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอมบอพัก แบบมีฝาปด (สาย
บานนางจันทรแกว โตะเงนิ ถึงลำเหมือง) พื้นที่หมู 6 

119,000 

38 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ วางทอคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอมบอพัก แบบมีฝาปด (สาย
หนาวัดรัตนคูหาวนาราม) พื้นที่หมู 9 

126,500 

39 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ วางทอคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอมบอพัก แบบมีฝาปด (สาย
บานนางอรชร ไชยวุฒ ิถึง บานพอมา อินตะวิชา) พ้ืนที่ 
หมู 3 

143,000 

40 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ วางทอคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอมบอพัก แบบมีฝาปด (สาย
บานนายเสนห หาญสุวรรณ ถึง บานนายสมพร ไชยวุฒิ) 
พ้ืนที่หมู 12 

215,200 

41 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงถนนหินคลุกเขาสูพ้ืนที่การเกษตร สายทุงชางตาย 
หมู 12 

65,200 

42 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ กอสรางรางระบายน้ำ คสล.แบบมฝีาปด (สายบานนายพิสน 
หวานเสียง ถึง บานนางเมา) พื้นที่หมู 12 

334,399 

43 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลติหัตถกรรมภูมิปญญา
ทองถ่ิน  

20,000  

44 1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ปรับปรุงซอมแซมถนนแอสฟลทตกิคอนกรีต รหัสสายทาง 
พย.ถ.14-002 สายบานถ้ำราษฎรบำรุง หมูท่ี 4 ตำบลบาน
ถ้ำ กวาง 5 เมตร ยาว 900 เมตร เทศบาลตำบลบานถ้ำ 
อำเภอดอกคำใต จังหวัดพะเยา 

1,885,000 

45 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน 10,400 

46 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา (คาใชจาย 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจายเปนคาใชจาย

16,800 
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เก่ียวกับระบบอินเตอรเน็ต คาบรกิารอินเตอรเน็ตรายเดือน
ของโรงเรียนอนุบาล)  

47 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาสำหรับศูนยพัฒนาเดก็เล็กตำบลบานถ้ำ คา
หนังสือเรียน อุปกรณการเรยีน คาเครื่องแบบนักเรยีน และ
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  

75,795 

48 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

รณรงคควบคุมปองกันโรคติดตอ  1,800 

49 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จำนวน 12 หมูบาน  
ตามโครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข 

240,000 

50 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบานถ้ำ 7,399 

51 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพเครือขายผูนำชุมชนตำบลบานถ้ำตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

39,950 

52 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ำประชานุเคราะหตามโครงการ
สงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 

10,000 

53 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สำรวจขอมลูจำนวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ฯ ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญงิ พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติย
ราชนาร ี

30,000 

54 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ฝกอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 80,000 

55 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ตลาดสดนาซื้อ  2,250 

56 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา (คาใชจายสำหรับ
โครงการสานสมัพันธวันแหงความสำเรจ็โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบานถ้ำ)  

15,000 

57 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
(คาหนังสือเรียน อุปกรณการเรยีน คาเครื่องแบบนักเรยีน 
และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบานถ้ำ)  

26,775 

58 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา (คาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
(คาจัดการเรียนการสอนเงนิรายหวัของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบานถ้ำ)  

151,300 

59 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

รวมทำ รวมคดิพิชิตยุงราย  8,100 
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60 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา (คาใชจายในการ
จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนกัเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบานถ้ำ)  

373,296 

61 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา (คาใชจายในการ
จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กถ้ำมงคล) 

124,488 

62 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา (คาใชจายในการ
จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กถ้ำอนามัย) 

47,712 

63 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา (คาใชจายในการ
จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวดัรตันคูหา
วนาราม) 

38,577 

64 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา (คาใชจายในการ
จัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวดัสุวรรณ
คูหา)  

57,225 

65 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ำประชานุเคราะห (อาหารกลางวัน) 829,542 

66 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ำประชาบำรุง (อาหารกลางวนั) 273,000 

67 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ำประชานุเคราะห ตามโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเรียน 

10,000 

68 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา (คาใชจายสำหรับ
สนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลบานถ้ำ/รายหัว)  

91,800 

69 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา (คาใชจายสำหรับ
โครงการการแขงขันทักษะวิชาการระดับประเทศ)  

30,000 

70 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อสบ.) 

80,000 

71 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

สืบสานประเพณีตานกวยสลาก  4,409 

72 2. พัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

บวงสรวงเจาพอลานชาง  9,950 

73 3. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

คาใชจายโครงการการบรหิารจดัการขยะในชุมชน  97,000 

74 4. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบรอย 

ชุมชนปลอดภัย  19,950 

75 4. รักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบรอย 

รณรงคปองกันและแกไขปญหาหมอกควนัและไฟปา 4,950 

76 5. สงเสริมการบรหิารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

อุดหนุนเทศบาลตำบลหวยลาน ตามโครงการสนับสนุนศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

16,000 

77 5. สงเสริมการบรหิารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ประชาสมัพันธขาวสารเก่ียวกับภาษีอากรและคาธรรมเนียม
ตางๆ 

12,000 
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78 5. สงเสริมการบรหิารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

จัดเก็บขอมลูจราจรทางคอมพิวเตอร ประจำป 2565 75,000 

79 5. สงเสริมการบรหิารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

อบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรสังกัดเทศบาลตำบลบานถ้ำ  5,290 

80 5. สงเสริมการบรหิารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาประสิทธภิาพการจดัเก็บรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยการจดัทำหรือปรบัปรุงขอมูลแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน (ตอเนื่อง)  

84,720 

 

  กลาวโดยสรุป จากผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวมของเทศบาลตำบลบานถ้ำพบวา ผลคะแนนการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ไดใหคะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ไดรับคะแนน 
80.17 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 80.17 ในสวนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของ
เทศบาลตำบลบานถ้ำ ไดใหคะแนน 89.76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน หรือคดิเปนรอยละ 89.76 
      คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น เกณฑที่
กำหนดไวไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏวาเทศบาลตำบลบานถ้ำ ไดคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว และ
มากกวาเกณฑท่ีกำหนดไวข้ันต่ำ 

                 ในสวนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในเขตเทศบาลตำบลบานถ้ำ สรุป
ผลไดดังนี้ ความพึงพอใจโดยรวมของประชาชนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่ได 8.15 คะแนน คิดเปนรอย
ละ 81.00 ไดคะแนนผานเกณฑที่กำหนดไว



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น เทศบาลตำบลบานถ้ำ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา 55 

 

2. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
    เพื่อใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบานถ้ำประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖6 (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕65 – กันยายน ๒๕๖6) เปนไปดวยความถูกตองและบรรลุเปาหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดังกลาว  เทศบาลตำบลบานถ้ำจึงไดดำเนินการ
นำเขาขอมูลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕66 ในระบบ e-plan และไดนำ
ขอมูลในระบบอีแพลนดังกลาวมาใชในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งน้ีก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให
มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลตอไปในครั้งหนา ดังนี ้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบานถ้ำ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบานถ้ำ ควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งที่ใชเปนสื่อสำหรับการ
ติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน  

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมทองถิ ่น สวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อรับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการ
จัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

4. ผูบริหารควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการในชวงตนปงบประมาณมากกวาการทำโครงการ
โครงสรางพื้นฐานที่ใชงบประมาณมากกวาโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะทำใหสิ้นปงบประมาณเทศบาลตำบลบาน
ถ้ำ จะไมสามารถดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวในแผนพัฒนาได  และอาจทำใหประชาชนไมพึงพอใจใน
การดำเนินงาน  เพราะไมสามารถดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนไดตามความตองการสูงสุดของประชาชน   

5. ควรมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษและ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถ่ิน  การรักษาระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวน
รวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อใหเกิดความโปรงใสสงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพ พัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชนใหเขมแข็ง  สรางระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุงสงเสริม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
       6. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อประกาศใชแลว มีการประกาศใชแผนเปนการเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง/แกไขแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น ควรแจงสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ  ไดทราบทุกครั้ง แมวาจะไมใชโครงการหรือเปนเรื่องงาน 
ภารกิจของสำนัก/กอง/ฝายนั้น  ๆก็ตาม 
       7. การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินแตละครั้งนั้น ควรเนนบทบาทของประชาชนใหเขามามีสวนรวมมาก
ที่สุดเทาที่จะทำได ไมใชการตีกรอบเพียงแตวาครบตามสัดสวนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไวเทานั้น เพราะนั้นเปนเพียง
พ้ืนฐานการกำหนดใหมีสวนรวมของประชาชนเทานั้นเอง 
       8. สำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ควรใหความสำคัญกับการใหขอมูลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นมากกวานี้ และใหความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลบาน
ถ้ำดวย 
       9. การจัดทำ/การเพ่ิมเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองของเทศบาลตำบลบานถ้ำ ทุกครั้ง สำนัก/
กอง/ฝายตาง ๆ ควรใหความสำคัญกับการลงขอมูลใหครบถูกตองตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพรอมทั้งอธิบาย
เหตุและผลในการดำเนินการดวย และเขียนรายละเอียดลงในเคาโครงการเขียนโครงการใหครบถวนถูกตองดวย 
       10. สำหรับครุภัณฑบริการสาธารณะที่ไมไดเขียนเปนโครงการนั้นขาราชการหรือสำนัก/กอง/ฝายที่
รับผิดชอบ ตองลงรายละเอียดคณุลักษณะใหครบถูกตองหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑดังกลาวใหชัดเจน  
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