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คำนำ 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  12 และข้อ 13  ได้
กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น   โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว   คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสว่าง  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสว่าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพ่ือ
รายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผล
การติดตามฉบับนี้  จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ ่งในการพัฒนาเทศบาล   สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได ้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลโนนสว่าง 
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ส่วนที ่1 
บทนำ 

 
  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น 
อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบล
โนนสว่าง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจา
เป็นที่จะต้องมีการจัดทาแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินการใน
ด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  
  ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ ่น ต้องจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ ่น และแผนการดาเนินงาน เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสัก
เพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดาเนิน
งานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร ซึ ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนาข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน  
 

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนิน
งาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรม
ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน 
เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหว่างที่กาลัง
ดาเนินการหรือภายหลังที่การดาเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจาเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นาไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้
หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
  ผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสว่างใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้  
  ๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลโนนสว่าง สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่  
  ๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่  
  ๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ ซ่ึง
เป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
  ๓.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
  ๓.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
  ๓.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างและแก้ไข
ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึน  
  ๓.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
 ๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสว่าง จะต้องดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ ๑  
  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๘ ดังนี ้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน  
  ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน  
  ๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน  
  ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจานวนสองคน  
  ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน  
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอกี
หนึง่คนทาหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสีป่ีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้  
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 ขั้นตอนที่ ๒  
 ๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๙ ดังนี้  
  (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสว่าง ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 
13  ธันวาคม  2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง  ดังนี้  
 
๕. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 ๕.๑ ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้  
  (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลตำบลโนนสว่าง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม  
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  (๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
  แบบที ่๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  แบบที ่๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  แบบที ่๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
  (๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)  
 
 ๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล  
  วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้  
  (๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  
  (๒)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (3)  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่ 
  (๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)  
  (๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)  
  (๖) เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  
  (๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  
 
 ๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  แบบที ่๑ การกำกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  แบบที ่๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  แบบที ่๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
  ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  
e-laas (www.dla.go.th)  
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ส่วนที ่2 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.วิสัยทัศน์ (Vision)/พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสว่าง  
      วิสัยทัศน์ 
 “ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวไกล วัฒนธรรมล้ำค่า สุขภาพดีถ้วนหน้าทุกคนมีการศึกษา พัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่ยั่งยืน” 
       พันธกิจ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชน 
                 2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
                 3.  บำรุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
               4.  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนให้ดีถ้วนหน้า 
              5.  ส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึง 
              6.  รักษาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสว่าง 

 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื ่อช่วยในการกำหนดจุดแข็ง 
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพื่อนำผล
การวิเคราะห์ไปกำหนดกลยุทธ์การทำงาน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา และจากการวิเคราะห์SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที ่7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนมีสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน มีการศึกษาที่ดี มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ 
 2. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาให้สืบต่อไป 
 3. ประชาชนรู้วิธีเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้า และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4. เพ่ิมช่องทางให้กับประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 5. พัฒนาองค์กรพัฒนาชุมชนน่าอยู่ ประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยั่งยืน 
 

4. ตัวช้ีวัด  
 ๑) ประชาชนในเขตตำบลโนนสว่าง มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค ครบทุกครัวเรือน 
          ๒) มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลโนนสว่างให้มีมาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

          ๓) ประชาชนมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
           ๔) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
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 ๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๖) ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
 ๗) ชุมชนในเขตเทศบาลมีความสงบสุข  
 ๘) เทศบาลมีผลการบริการจัดการของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
5. ค่าเป้าหมาย 
 1) ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 2) ขยายเขต/ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
 3) ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง ให้ได้มาตรฐาน 
 4) ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา สร้างความภาคภูมิใจและความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 5) สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6) ส่งเสริมการศึกษา และการพัฒนาอาชีพให้ประชาชน 
 7) สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
 8) ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน 
 9) ส่งเสริมการบริการหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
6. กลยุทธ์ 
 ๑) พัฒนาถนน ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและหน้าแล้ง 
 ๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ 
มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
 ๓) ส่งเสริมการเกษตร การลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ สนับสนุน
การถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร รวมถึงส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพ่ือ
จำหน่ายและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 
 ๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน พัฒนาบทบาท
และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  
 ๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
 ๖) ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ 
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
 ๗) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น 
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 ๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
 ๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 
 ๑๐) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
 ๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อม 
ในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ  
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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 ๑๒) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ ลำคลองและป่าไม้ให้มีความ 
อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบ
กำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1. ประชาชนมีสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน มีอาชีพและรายได้ท่ีเพียงพอ 
 2. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาให้สืบต่อไป 
 3. ประชาชนรู้วิธีเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้า และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4. ประชาชนรับรู้ข้อมูลที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 5. องค์กรพัฒนาชุมชนน่าอยู่ ประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยั่งยืน 
8. แผนงาน  
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป  
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
  ๓) แผนงานการศึกษา  
  ๔) แผนงานสาธารณสุข  
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์  
  6) แผนงานเคหะและชุมชน  
  7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
  8) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
  9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  10) แผนงานการเกษตร  
  11) แผนงานการพาณิชย์  
  12) แผนงานงบกลาง  
9. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
  การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้  
      

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 
 
  

เป้าประสงค์ 
 

 
ตัวช้ีวัด 

 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  



 

 
ส่วนที ่3 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 

  เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้ดาเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
โนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยเก็บข้อมูลการดาเนินงาน
ตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดาเนินงานต่อ
ผู้บริหาร และนามาสรุปเป็นภาพรวมของการดาเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ดังนี้  
 

แบบท่ี 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทาการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดำเนินงาน 

ไม่มีการ
ดำเนินงาน 

ส่วนที ่1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

√  

ส่วนที ่2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของทอ้งถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล √  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน √  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา ท้องถิ่น √  
10. มีการกำหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

√  

11. มีการกำหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

√  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
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แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง 
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คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
**************************************************************************************************  
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อ เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  
 
๒. รายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 



  
 ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน                         
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,000,000 2 1,700,000 3 1,870,000 3 1,170,000 1 1,000,000 11 6,740,000 

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24 179,069,800 28 181,066,000 42 250,593,400 47 244,302,400 45 244,657,400 208 1,099,689,000 

   1.3 แผนงานการเกษตร 6 8,700,000 7 8,420,000 2 10,624,000 13 11,900,000 15 13,750,000 51 53,394,000 

   1.4 แผนงานการพาณิชย ์ 1 500,000 4 1,250,000 3 900,000 2 680,000 2 680,000 12 4,010,000 

รวม 32 189,269,800 41 192,436,000 49 263,987,400 65 258,052,400 63 260,087,400 282 1,163,833,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                         

    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 100,000 2 100,000 4 330,000 4 330,000 4 330,000 16 1,190,000 

    2.2  แผนงานการพาณิชย ์ - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

รวม 2 100,000 2 100,000 4 330,000 4 330,000 4 330,000 16 1,190,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติ                         

    และสิ่งแวดล้อม                         

    3.1  แผนงานบริหารทัว่ไป 2 200,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 10 1,200,000 

    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 70,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 14 430,000 

    3.3 แผนงานการเกษตร 1 30,000 2 30,000 1 50,000 3 50,000 3 50,000 3 50,000 

รวม 5 300,000 7 370,000 6 390,000 8 390,000 8 390,000 27 1,680,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ                         

   4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 490,000 10 730,000 10 730,000 10 730,000 10 730,000 47 3,410,000 

   4.2  แผนงานการศึกษา 3 3,793,652 15 5,505,152 23 9,225,125 20 8,755,152 20 8,755,152 82 36,034,233 

   4.3  แผนงานสาธารณสุข 9 960,000 9 1,120,000 9 1,120,000 9 1,120,000 9 1,120,000 45 5,440,000 

   4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 9,175,000 6 9,175,000 6 9,175,000 6 9,175,000 6 9,175,000 30 45,875,000 

   4.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 170,000 4 260,000 5 280,000 5 280,000 5 280,000 22 1,270,000 

   4.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 1,060,000 9 1,070,000 9 23,570,000 15 23,570,000 17 24,380,000 65 73,650,000 

รวม 37 15,648,652 53 17,860,152 58 44,100,125 65 43,630,152 67 44,440,152 291 165,679,233 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบขอ้มูลข่าวสาร                         

และเทคโนโลยีสารสนเทศ                         

   5.1  แผนงานบริหารทั่วไป 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

รวม 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริมและ                         

พัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น                         

    6.1  แผนงานเคหะและชุมชน - 0 - 0 1 200,000 1 300,000 - 0 2 500,000 

    6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

    6.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 30,000 8 470,000 15 12,400,000 17 11,900,000 16 12,000,000 60 36,800,000 

รวม 1 30,000 8 470,000 16 12,600,000 18 12,200,000 16 12,000,000 62 37,300,000 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ                         

 และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการ                         

 บริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ ี                         

    7.1  แผนงานบริหารทัว่ไป 6 700,000 6 700,000 9 1,500,000 8 1,200,000 8 1,200,000 37 5,300,000 

    7.2  แผนงานสาธารณสุข - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 

    7.3  แผนงานเคหะและชุมชน - 0 3 725,000 3 950,000 1 500,000 - 0 7 2,175,000 

รวม 6 700,000 9 1,425,000 12 2,450,000 9 1,700,000 8 1,200,000 44 7,475,000 

รวมทั้งสิ้น 84 206,078,452 121 212,691,152 146 323,887,525 170 316,332,552 167 318,477,552 727 1,377,307,233 
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4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563  

 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

จำนวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จำนวนโครงการที่มี
การเพ่ิมเติม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  11  22.44 0  0 30 61.22 0  0 8 16.32 49 33.56 
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  0 0 0  0 2 50.00 0  0 2 50.00 4 2.73 
๓. การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  2 33.33 0  0 4 66.66 0  0 0 0 6 4.10 
๔. การพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต  21 36.20 0  0 33 56.89 0  0 4 6.89 58 39.72 
๕. การพัฒนาด้านระบบข้อมลูข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  0 0 0    0 1 100 0  2 0 0 1 0.68 
๖. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบรกิารใน
ท้องถิ่น  

1 6.25 0  0 12 75.00 0  0 3 18.75 16 10.95 

๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจดัการและการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน ตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมือง  
ที่ด ี 

2 16.66 0  0 10 83.33 0  0 0 0 12 8.21 

รวม 37 25.34 0 0 92 63.01 0 0 17 11.64 146 100 
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

งบปกติ เงินสะสม เงินอุดหนุน 
ระบุ

วัตถุประสงค์ 

รวม 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  2,813,500 1,461,585 -  4,275,085 
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 - - 0 
๓. การพัฒนาด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

59,780 - - 59,780 

๔. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

12,940,623 - - 12,940,623 

๕. การพัฒนาด้านระบบข้อมูล
ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

0 - - 0 

๖. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ
ในท้องถิ่น 

50,000 - - 50,000 

๗. การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

263,700 - - 263,700 

รวม 16,127,603 1,461,585 - 17,589,188 
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 ส่วนที ่๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
  6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕63 

 

 
โครงการ  

 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอส  
ฟัลท์คอนกรีตสายหน้าโรงเรยีนหนองเข็ง
วิทยาคม-ลำห้วยคลอง (สายที่ 1) 

- 3 - 2,332,000 2,099,000 

2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอส  
ฟัลท์คอนกรีตสายหน้าโรงเรยีนหนองเข็ง
วิทยาคม-ลำห้วยคลอง (สายที่ 1) 

   9,900,000 5,720,000 

3.โครงการก่อสร้างสนามฟตุซอลโรงเรียนบ้าน
ดอนปอ  หมู่ที่  5 

   1,105,000 839,999 

รวม  - 3 - 13,337,000 8,658,999 
 

ส่วนที ่4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

ลำดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1 แผนที่วางไว้มีการเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ มี

โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจานวนมาก  
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทาแผนทุกปี และให้มีการบรรจุ
โครงการใหส้อดคล้องกับสถานการณ์คลังของท้องถิ่น  

2 การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว ้บางครั้งอาจ
ไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความลา่ช้าไม่เป็นตามแผนท่ีตั้ง
ไว ้ 

ควรดาเนินงานตามแผนท่ีได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  

3 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่
เห็นความสำคัญของการปฏิบัตติามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัย
สำคัญในการบรรลุเปห้มายตามแผนท่ีกำหนดไว ้ 

แผนเป็นปัจจยัสำคญัในการนาพาองค์กรไปสูเ่ป้าหมายที่ต้องการ 
ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคญัและทาความเข้าใจเกีย่วกับ
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ิ ปัญหา/
อุปสรรคทีส่ะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง  

4 งบประมาณที่ไดร้ับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ  ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบตัิ  
5 ระยะเวลาในการจัดทาโครงการทีก่ำหนดตามแผนปฏิบัติ

ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัตจิริง เนือ่งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ  

-หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทาโครงการ โดยคำนึงถึง
ตัวช้ีวัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัด
โครงการที่จดัขึ้น  

6 การรายงานผลการดาเนินงานจากหน่วยงานอ่ืนท่ีได้ข้อมูล
ล่าช้า  

ควรเร่งรดัหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดาเนินงาน
เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถนาข้อมูลไป
สรุปผลได  

 

 สรุป  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลโนนสว่าง 
ตามท่ีได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน บรรจุโครงการไว้ จำนวน  164  โครงการ สามารถนาโครงการมาบรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน  71  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.29 
ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะปี พ.ศ. 2563 
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แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

15 
 
 
 
  

  คำชี้แจง แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดาเนินงาน
ของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ  
ส่วนที ่๑ ข้อมูลทั่วไป  
 ๑. ชื่อเทศบาลตำบลโนนสว่าง เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  
 2. รายงานผลการดาเนินงานภายในเดือนธันวาคม 
ส่วนที ่๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. ๒๕63  
 ๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  49 11 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  4 0 

๓. การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  6 2 

๔. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  58 21 

๕. การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ   1 0 

๖. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการใน
ท้องถิ่น  

16 1 

๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

12 2 

 
ส่วนที ่๓ ผลการดำเนินงาน  
๓. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่างในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  √   
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม   √  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  √   
๔. มีการรายงานผลดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ   √  
๕. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม   √  
๖. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด   √  
๗. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน  √   
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน   √  
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม   √  

ภาพรวม  √  
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(สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบท่ี 3/2 และ 3/3) 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
.............................................................................................................................................................  
  **เก็บข้อมูลประชาชนตำบลโนนสว่าง หมู่ที ่1 – 11 จานวน 100 ชุด  
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
1. เพศ   (1) ชาย จานวน 53 คน   (2) หญิง จานวน 47 คน  
2. อายุ   (1) ต่ำกว่า 20 ปี จานวน 11 คน (2) 20-30 ปี จานวน 29 คน  
  (3) 31-40 ปี จานวน 25 คน (4) 41-50 ปี จานวน 20 คน  
  (5) 51-60 ปี จานวน 9 คน (6) มากกว่า 60 ปี จานวน 6 คน  
3. การศึกษา  (1) ประถมศึกษา จานวน 28 คน (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน 42 คน  
  (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จานวน 20 คน (4) ปริญญาตรี จานวน 7 คน  
  (5) สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 3 คน  
4. อาชีพหลัก  (1) รับราชการ จานวน 9 คน (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จานวน 3 คน  
  (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 28 คน (4) รับจ้าง จานวน 18 คน  
  (5) นักเรียน/นักศึกษา จานวน 9 คน (6) เกษตรกร จานวน 27 คน  
  (7) อ่ืน ๆ (ระบุ)…… จานวน 6 คน  
ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
ความพึงพอใจของประชาชน  

ประเด็น พอใจมาก 
(10 คะแนน) 

พอใจ 
(7 คะแนน) 

ไม่พอใจ 
(4 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  17 คน 72 คน 11 คน 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม  

21 คน 71 คน 8 คน 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม  

16 คน 81 คน 3 คน 

4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ  

14 คน 79 คน 7 คน 

5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  6 คน 88 คน 6 คน 
6) มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  17 คน 79 คน 4 คน 
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น  

7 คน 83 คน 10 คน 

8) มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  13 คน 84 คน 3 คน 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  20 คน 77 คน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 14.55 % 79.33 % 6.22 % 
  จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตเทศบาลตำบลโนนสว่าง จำนวน 100 คน ความพึงพอใจต่อ
ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่างในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 14.55% 
มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 79.33% และไม่มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 6.22% 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์   
 ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม ๑๐ คะแนน ) 

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ๘.๕๕ 
๒)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  ๘.๓๕ 
๓)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ๘.๘๐ 
๔)มีการรายงานผลดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ๘.๗๐ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  ๙.๐๕ 
๖)การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ๘.๔๐ 
๗)ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน  ๘.๗๐ 
๘)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  ๘.๖๐ 

ภาพรวม ๘.๖๔ 
 

 จากการสำรวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ คิดเป็น 8.64 คะแนน  
 
 ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม ๑๐ คะแนน ) 

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ๙.๕๐ 
๒)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  ๙.๔๐ 
๓)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ๙.๖๕ 
๔)มีการรายงานผลดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ๙.๓๐ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  ๙.๓๕ 
๖)การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ๙.๔๕ 
๗)ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน  ๙.๕๐ 
๘)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  ๙.๖๐ 

ภาพรวม ๙.๔๗ 
 

 จากการสำรวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึง
พอใจ คิดเป็น 9.47 คะแนน  
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม ๑๐ คะแนน ) 

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ๙.๒๐ 
๒)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  ๘.๙๐ 
๓)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ๙.๓๐ 
๔)มีการรายงานผลดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ๘.๘๐ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  ๙.๔๐ 
๖)การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ๙.๒๐ 
๗)ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน  ๙.๑๐ 
๘)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  ๙.๑๐ 

ภาพรวม ๙.๑๓ 
 

 จากการสำรวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนา ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ประชาชนมีความพึง พอใจคิดเป็น 9.13 คะแนน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม ๑๐ คะแนน ) 

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ๙.๑๕ 
๒)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  ๘.๕๕ 
๓)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ๙.๑๐ 
๔)มีการรายงานผลดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ๘.๙๐ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  ๙.๓๐ 
๖)การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ๘.๘๕ 
๗)ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน  ๙.๐๐ 
๘)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  ๙.๑๐ 

ภาพรวม ๘.๙๙ 

 จากการสำรวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชน
มีความพึง พอใจ คิดเป็น 8.99 คะแนน 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ยุทธศาสตร์ที ่๕ การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม ๑๐ คะแนน ) 

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  - 
๒)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  - 
๓)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  - 
๔)มีการรายงานผลดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  - 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  - 
๖)การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  - 
๗)ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน  - 
๘)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  - 

ภาพรวม - 

 จากการสำรวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนา ด้านระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น - คะแนน ไม่มีการดาเนินการ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น  
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม ๑๐ คะแนน ) 

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ๘.๕๕ 
๒)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  ๘.๓๕ 
๓)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ๘.๘๐ 
๔)มีการรายงานผลดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ๘.๗๐ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  ๙.๐๕ 
๖)การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ๘.๔๐ 
๗)ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน  ๘.๗๐ 
๘)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  ๘.๖๐ 

ภาพรวม ๘.๖๔ 
 

 จากการสำรวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม 
จากคะแนน เต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 8.64 คะแนน 
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 ยุทธศาสตร์ที ่๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม ๑๐ คะแนน ) 

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ๙.๐๕ 
๒)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  ๙.๐๕ 
๓)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ๘.๘๕ 
๔)มีการรายงานผลดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  ๘.๙๐ 
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  ๘.๗๐ 
๖)การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ๙.๐๕ 
๗)ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน  ๙.๒๐ 
๘)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม  ๘.๙๐ 

ภาพรวม ๘.๙๖ 
 

 จากการสำรวจความพึงพอใจของการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 8.96 
คะแนน 
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ส่วนที ่4 

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล 
ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

***************** 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  12  และ  ข้อ 13  ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  การวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 4๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการ
ตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ สามารถนาเอาผลการวัดคุณภาพของแผน
มาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวม
รายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
  ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังกล่าว จึงได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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2. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(3) ข ้อม ูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

1 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

1 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิเช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

1 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประช ุมประชาคมท้องถ ิ ่น โดยใช ้กระบวนการร ่วมคิด  ร ่วมทำ                 
ร ่วมต ัดส ินใจ ร ่วมตรวจสอบ ร ่วมร ับประโยชน์ ร ่วมแก ้ป ัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

2 .  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ ่น รวมถึงความเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

3 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 2 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒน 

(3) 2 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื ่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที ่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง            
)W-Weakness (จ ุดอ ่ อน ) O-Opportunity (โอกาส ) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3) 3 

3. ยุทธศาสตร์  
3 .1  ย ุ ทธศาสตร ์ ขอ ง
อ งค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 .2  ย ุ ทธศาสตร ์ ขอ ง
อ งค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ              แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

8 

สอดคล้องและเชื ่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ           แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

(10) 8 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร ์ คสช. และนโยบายร ัฐบาลหลักประชารัฐ               
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

8 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

4 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

4 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 4 

ความมุ ่งมั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ี
จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4 

  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.9 ความเชื ่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เร ื ่องใดเร ื ่องหน ึ ่ งหร ือแผนงานที ่ เก ิดจากเป้าประสงค ์ ต ัวช ี ้วัด                     
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

4 

ความเชื ่อมโยงองค์รวมที ่นำไปสู ่การพัฒนาท้องถิ ่นที ่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 80 
 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ ิ ่น (ใช ้การว ิ เคราะห ์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ป ัจจ ัยและสถานการณ์                
การเปลี ่ยนแปลงที ่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย              
ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ศ ั ก ย ภ า พ ด ้ า น เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ ,  ด ้ า น ส ั ง ค ม ,                                 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

8.5 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท ้องถ ิ ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

7.5 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท ้องถ ิ ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื ่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ                  
ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 6.5 

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จ ัดทำโครงการพัฒนาท้องถ ิ ่นโดยใช ้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 8 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

   



26 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  ม ีความ
ช ั ด เ จนนำ ไปส ู ่ การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการม ีความ
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  ม ีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ ล ะ ส ั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการม ีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

4 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 3.5 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั ่งคั่ง 
ยั่งยืน 

(5) 4 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม                
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปส ู ่  Value–Based Economy หร ือเศรษฐก ิจท ี ่ข ับเคล ื ่อนด ้วย
นวัตกรรมทำน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล ้วต ่อยอดความได ้ เปร ียบ เช ิงเปร ียบเท ียบ เช ่น ด ้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4.5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ ่นต้องเป็น
โครงการเชื ่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

4 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหร ือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
ม ั ่ นค ง  ม ั ่ ง ค ั ่ ง  ย ั ่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื ้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ ่นมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นท้องถิ ่นที ่พัฒนาแล้ว              
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 4 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จ ัดทำโครงการได ้แก่  (1) ความประหย ัด (Economy) (2) ความมี
ประส ิทธ ิภาพ (Efficiency) (3) ความม ีประส ิทธ ิผล  (Effectiveness)                   
(4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 4.5 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถ ูกต ้ องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5) 4 

5 . 1 1  ม ี ก า ร ก ำ ห น ด
ต ั ว ช ี ้ ว ั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4.5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.5 

รวมคะแนน 100 81 
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ส่วนที ่๕ 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
***************************** 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  12  และ  ข้อ 13  ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวันที่ ๒8 กันยายน ๒๕๕๘  เรื่อง  เร่งรัดการ
นำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕58  โดยสิ้นปีงบประมาณ  ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) 
นั้น  
 

  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลตำบลโนน
สว่างโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสว่าง จึงดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ด้วยระบบ e-plan ซึ ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
 



ส่วนที ่๖ 
สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

*************************** 
  ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) ของ
เทศบาลตำบลโนนสว่าง ฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้  
  1. เทศบาลได้ดาเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
  2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) สรุปผลการ
ดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มีดังนี ้
 
 
ยุทธศาสตร์  
 

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 
ตามแผน

ฯ 

จำนวน 
โครงการ
ตาม 

เทศบัญญัติ 

จำนวน 
โครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

งบประมาณ 
ตามแผนฯ 

 
 

งบประมาณ 
ตามเทศ 
บัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 
จริง 

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

49 14 11 263,987,400 4,001,600  2,813,500 

๒. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  

4 2 0 330,000 100,000 0 

๓. การพัฒนาด้าน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

6 4 2 390,000 500,000 59,780 

๔. การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต  

58 37 21 44,100,125 14,192,240 12,940,623 

๕. การพัฒนาด้านระบบ
ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1 0 0 30,000 0 0 

๖. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการในท้องถิ่น  

16 5 1 12,600,000 350,700 50,000 

๗. การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร
จัดการและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ตาม
หลักการบริหารกจิการ
บ้านเมือง  
ที่ด ี 

12 9 2 2,450,000 1,171,600 263,700 

รวม 146 71 37 323,887,525 20,316,140 16,127,603 
 

3. จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) จำนวนโครงการทั้งหมด  146  โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
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  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด  49  โครงการ จำนวนโครงการตามเทศ
บัญญัต ิ14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 ดำเนินการไปแล้ว 11  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.44  
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 4 โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ 
2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  50.00 ยังไม่มีการดำเนินการ  
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 6 โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ 
4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 ดำเนินการไปแล้ว  2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 58 โครงการ จำนวนโครงการตามเทศ
บัญญัต ิ37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.79 ดำเนินการไปแล้ว 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.20  
  5. ยุทธศาสตร์ด้านระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 1 โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ 
1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ยังไม่มีการดำเนินการ  
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
บริการในท้องถิ่น สารสนเทศ  
  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 16 โครงการ จำนวนโครงการตามเทศ
บัญญัต ิ5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.25 ดำเนินการไปแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25  
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
หลักการบริหารกิจการ  
  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 12  โครงการ จำนวนโครงการตามเทศ
บัญญัต ิ9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00  ดำเนินการไปแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  16.66  

  สรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์  
  -โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2563) จำนวน  146  โครงการ  
  -โครงการตามเทศบัญญัติ ประจำปี 2563 จำนวน  71  โครงการ  
  -โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน  37  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.34  
 

 ๔. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน  
  เทศบาลตำบลโนนสว่าง ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่
ต้องการให้เทศบาลดาเนินการแก้ไขให้ เมื่อเทศบาลได้ดาเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจหาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นท่ีก็จะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไม่
พอใจในที่สุด  
 ๕. ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาล  
  ๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของเทศบาล มีดังนี้  
  ปัญหา  
  1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ  
  2) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก  
  3) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก 
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  อุปสรรค  
  ๑) อำนาจหน้าที่มีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถดำเนินการได้  
  ๕.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้  
  ปัญหา  
  ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  ๒) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  ๓) เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค  
  ๑) เทศบาลตำบลโนนสว่างมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ท้ังหมด  
  ๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป ทาให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่  
 
 ๖. ข้อเสนอแนะ  
  เพ่ือให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  ๖.๑ การดำเนินงานของเทศบาล  
  ๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน  
  ๒) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
  ๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
  ๖.๒ การบริการประชาชน  
  1) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ี
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี  
  2) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากขึ้น 
  3) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล  
  จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลตำบลโนนสว่างสามารถดาเนินการได้ จะส่งผลให้
ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –2565 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
*************************************** 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ดำเนินการเสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ (สายบ้านหนองไฮ-บ้านดอนปอ 
ทางโนนน้อย) 

211,000 208,000 √ - - - กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  2 บ้าน
ชัยบาดาล (บริเวณข้างวัดศรีสุมังคราราม ฝัง
ทิศตะวันออก) 

100,000 94,500 √ - - - กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม
ขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายสันติ  
ช่างยนต์-บ้านนายบุญเลิศ  สิบหมู่) 

218,000 208,000 √ - - - กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม
ขยายไหล่ทาง คสล. ม.1 (ช่วงบ้านนายกงใจ  
แสงวงษ-์นายสวัสดิ์  หงส์จุมพล-นายเปี่ยง  
จินาวรณ์ 

355,000 263,000 √ - - - กองช่าง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

5 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล.ม.1 (ช่วงศาลาประชาคม ม.1-นายบุญมี  ศิริ
สุวรรณ-นายประสาน  อนุพันธ์ 

295,000 207,000 √ - - - กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล.ม.3 บ้านสรรทวี (จากบ้านนายสมร  ม่วงแก้ว-
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) 

316,000 315,000 √ - - - กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล.ม.5 (ช่วงบ้านนายพรมมา  เบ้าคำ-แยกบ้านชัย
บาดาลบ้านนายล้วน  นิลเกตุ) 

316,000 266,000 √ - - - กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล.ม.2 (ช่วงบ้านนายถาวร  อะภัย-บ้านนายบุญชัย  
เข็มศิริ) 

462,000 460,000 √ - - - กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล.ม.6 (ช่วงบ้านนางสีดา  รินทารักษ์-บ้านนางแดง  
สุรยุทธ) 

344,000  334,000 √ - - - กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล.ม.7 บ้านบูรพา (ช่วงบ้านนายบุญเม็ง  สุทธิ
ประภา-บ้านนางศิริเลิศ  ศรีพุทธทา) 

179,000 178,000 √ - - - กองช่าง 

 11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเกรดเกลี่ยถนนลูกรัง  
ภายในหมู่บ้าน/ถนนสู่พ้ืนที่การเกษตร 

300,000  280,000 √ - - - กองช่าง 
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 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  แผนงานบริหารทั่วไป 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ดำเนินการเสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

12 โครงการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินที่
สาธารณประโยชน์ 

60,000 36,780 √ - - - สำนักปลัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  แผนงานการเกษตร 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ดำเนินการเสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

13 อุดหนุนกลุ่มประมง ต.โนนสว่าง  ตามโครงการเฝ้า
ระวังและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ 

30,000 23,000 √ - - - สำนักปลัด 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ดำเนินการเสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

14 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองบึง
กาฬ จ.บึงกาฬ 

10,000 8,000 √ - - - สำนักปลัด 
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           ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ดำเนินการเสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

15 โครงการด้านบรรเทาทุกข์สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบึงกาฬ 

30,000 30,000 √ - - - สำนักปลัด 

 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
  แผนงานการศึกษา 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ดำเนินการเสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 834,840 788,100 √ - - - กองการศึกษา 
17 โครงการต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมังคลาราม 
50,000 42,800 √ - - - กองการศึกษา 

18 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.) 2,116,000 1,680,460 √ - - - กองการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ดำเนินการเสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

19 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 7,878,000 7,580,200 √ - - - สำนักปลัด 
20 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,006,400 1,827,200 √ - - - สำนักปลัด 
21 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000 54,000 √ - - - สำนักปลัด 

 22 โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 165,000.00 57,700 √ - - - สำนักปลัด 
 

35 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
  แผนงานสาธารณสุข 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ดำเนินการเสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

23 โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

10,000 9,250 √ - - - สำนักปลัด 

24 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 30,000 17,980 √ - - - สำนักปลัด 
25 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน 10,000 10,000 √ - - - สำนักปลัด 
26 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  พลเอก
หญิงพลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี 

60,000 42,425 √ - - - สำนักปลัด 

27 โครงการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉินก่อน
นำส่งโรงพยาบาล 

350,000 298,575 √ - - - สำนักปลัด 

28 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

220,000 180,000 √ - - - สำนักปลัด 

29 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 20,000 18,250 √ - - - สำนักปลัด 
  
 
 
  36 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 



 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ดำเนินการเสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

30 โครงการจัดงานวันเด็ก  80,000 79,750 √ - - - กองการศึกษา 
31 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลโนนสว่างต้านยา

เสพติด 
100,000 99,950 √ - - - กองการศึกษา 

32 โครงการงานราชพิธีและโครงการตามพระราช
กรณีย 

50,000 16,408 √ - - - กองการศึกษา 

33 โครงการประเพณีลอยกระทง 50,000 50,000 √ - - - กองการศึกษา 
34 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 50,000 49,575 √ - - - กองการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น 
  แผนงานบริหารทั่วไป 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
ดำเนินการเสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

35 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านดอนปอตาม
โครงการแข่งว่าวเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

50,000 50,000 √ - - - สำนักปลัด 

 
 
 

37 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  แผนงานบริหารทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

36 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 20,000 14,200 √ - - - สำนักปลัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

37 โครงการต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนน
สว่าง 

250,000 249,500 √ - - - กองช่าง 

 

 

 

 
 
 
 
 

38 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง 
เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2564)  ที่นำไปใช้   

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
................................................................... 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  29  (3)  ได้กำหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
นั้น 
  ในการนี ้  เทศบาลตำบลโนนสว่างได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลโนนสว่าง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
โนนสว่าง  จัดทำเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสว่าง  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ  แล้วเสร็จ  จึงขอ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2563  ให้ทราบโดยทั่วกัน  และสามารถดูรายละเอีดยได้ที ่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสว่าง  
www.nonsawanglocal.go.th  งานแผนพัฒนา  การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(นายประครอง   โคระถา) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง 

 

 

 


