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ส่วนที ่๑ 
บทน า 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลก้านเหลือง ได้ด าเนินการตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยผู้บริหารเทศบาลต าบลก้านเหลือง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ก้านเหลือง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส  โดยมีงานแผน
และงบประมาณ ท าหน้าที่รวบรวมและจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   และรายงานการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือ
พิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเทศบาล  สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) เทศบาลต าบล
ก้านเหลืองจึงจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ   เดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) โดยได้สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป 
๑.๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
๑.๑.๑ การติดตาม 

เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการด าเนินการของแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปีว่าได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนงานโครงการหรือไม่มี การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่และอยู่ใน
ระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง ผู้บังคับบัญชา
ตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ เพ่ือให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ แก้ไข อ านวยความสะดวก ทั้งนี้เพ่ือให้
การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๑.๒ การประเมินผล 

เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน
โครงการว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น การประเมินผลจึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่า
ของแผนงานโครงการ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการนั้นหรือไม่ 

๑.๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน 
๑.๒.๑ เพ่ือให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบสนองความ
ต้องการ และปัญหาของประชาชนได้ 
๑.๒.๒ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
๑.๒.๓ เพ่ือให้ทราบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการ
จัดท าแผนพัฒนาสี่ปีต่อไป 
 

 



๒ 

๑.๓. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 
๑.๓.๑ ความส าคัญของการติดตาม 

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่  หากไม่มีระบบ
ติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่
ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost–effective) ด าเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่ม เป้าหมาย การ
ติดตามประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 
๑.๓.๒ ความส าคัญของการประเมินผล 

การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ เช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการ
ประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้  ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่าง
มีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ 

๑.๔ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
๑) ท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหาร เพ่ือให้การปรับปรุงการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
๒) ท าให้ทราบ จุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงานขั้นตอนการปฏิบัติ 
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การ
เปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนว
ทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 
๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือ
น ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูล
ทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด 
เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง ( stregths) และจุดอ่อน ( weaknesses)อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบ
เกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไป สู่การ
พัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 
 



๓ 
 

๗) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
๘) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้
ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะ
ยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้
ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป  ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 

๑.๕ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้ 

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วธิีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๑) 

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๒) 

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) 

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย 



๔ 

กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ (๕) 

๑.๖ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙    
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ .ศ .๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    (โดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าว
คณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการ
เหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม ่มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 

(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ 
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น             (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน 

(๓) ความพอเพียง 
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ใน
ชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น 

(๔) ความก้าวหน้า 
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๑.๑ แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างการพัฒนาท้องถิ่นให้โปร่งใสเพ่ือสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ
วัฒนธรรมาภิบาล 
๑.๒ แนวทางการพัฒนาพัฒนาภาวะผู้น าท้องถิ่นและการท างานของบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
๑.๓ แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการทางด้านการเงินการคลัง และงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 



๕ 
 

๑.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  เพื่อการบริหารงาน และบริการประชาชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้น่าอยู่ 
๒.๑ แนวทางการพัฒนาจัดท าผังเมือง 
๒.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 
๒.๓ แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น 
๒.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชนปลอดภัยปลอดยาเสพติดและ
ปลอดอบายมุขโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
๓.๑ แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของหมู่บ้านชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริม
การจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง 
๓.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา การศาสนาและวัฒนธรรมจารีต
ประเพณ ี
๓.๓ แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการด ารงชีวิต 
๓.๔ แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู ดิน น้ าและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั้งยืน 
๔.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
๔.๓ แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ ชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
๕.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้ยั้งยืน                                                   
๕.๒ แนวทางพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการ และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ทั้งด้าน
บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัย 

 (๕) ประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖) ประสิทธิผล 
ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต 
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ 
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 



๖ 
 

๑. ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลก้านเหลือง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ โดยมี ภาคประซาซนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการฯ 
(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 
แบบที ่๑ การก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที ่๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

๒. วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 
รายไตรมาส 
ไตรมาสที ่๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) รายงานภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 
ไตรมาสที ่๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) รายงานภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 
ไตรมาสที ่๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ไตรมาสที ่๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) รายงานภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ระยะ ๖ เดือน 
ครั้งที ่๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ รายงานภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 
ครั้งที ่๒ เดือน เมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑ รายงานภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 
(๓) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
(๔) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 
(๔) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
(๖) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามแลประเมินผล 

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที ่๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 

 

 

 



๗ 

๑.๘ การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ก าหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้านเหลืองได้มีค าสั่งเทศบาลที่ ๔๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน 
๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลก้านเหลืองดังนี้ 
๑. นายอุบล แข็งขยัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
๒. นายกวี ทุมภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้านเหลือง กรรมการ 
๓. นางพิกุล อามาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้านเหลือง กรรมการ 
๔. นายสมบูรณ์ คุณวันดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้านเหลือง กรรมการ 
๕. นางแหลมทอง แสงจันทร์ ประธานกลุ่มสตรีบ้านก้านเหลือง กรรมการ 
๖. นายอรรถพล เสนกระจาย ประธานคณะกรรมการเกษตรอินทรีย์ กรรมการ 
๗. นายจักรพันธุ์ ท าสีทา ผู้อ านวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก้านเหลือง กรรมการ 
๘. นายธนสมบัติ ปักโคทานัง ปลัดเทศบาล กรรมการ 
๙.นายเอกพล จ าปาสาร ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
๑๐.นางสาวสุกัญญา อุทธา ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
๑๑.นายบุญเพ็ง พลดงนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๒.นายประพจน์ ตรีเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๓.นายวิทูล สุขเพีย หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
๑๔. นายสุทธินันท์ ทองนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
๑๕.นางสาวพัชราภรณ์ แสนสุวรรณ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 

อ านาจหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดั งกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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๑.วิสัยทัศน์ (Vission)               วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลก้านเหลือง 

เทศบาลต าบลก้านเหลือง        สร้างเมืองให้น่าอยู่ 
ควบคู่พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 

น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง        เคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบริหารการจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑  แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส เพ่ือสนับสนุนการ
สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่๑.๒พัฒนาภาวะผู้น าท้องถิ่นและการท างานของบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน และ
งบประมาณ ของเทศบาลต าบลก้านเหลืองให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและบริการประชาชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้น่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑   การจัดท าผังเมือง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
ได้มาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓   เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลก้านเหลือง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔   พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย   ปลอดยาเสพ
ติด และอบายมุขโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ แนวทางพัฒนา พัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน โดยการส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ แนวทางพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา การศาสนาวัฒนธรรม 
จารีตประเพณ ี
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ สงเคราะห์ ช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัยและการด ารงชีวิต 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๔ พัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในด้านการด ารงชีวิตและน้อมน าแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ เสริมสร้างการมีส่วนรวมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่  ๕.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวให้ยั้งยืน 
แนวทางการพัฒนาที่  ๕.๒ พัฒนาคุณภาพการให้บริการการบริหารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว ฯ 



๙ 

๓.เป้าประสงค์ 
๑. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบและประเมินผล 
๓. บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. การศึกษาระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
๖. การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
๗. การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 
๘. สนับสนุนส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๙. ประชาชน ชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๑๐. ประชาชนรู้จักแหล่งท่องเที่ยว และมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น 
๑๑. สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ 
๑๒. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๔ ตัวช้ีวัด 
๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
๒. จ านวนครั้งที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล/เทศบัญญัติงบประมาณ/แผนการ
ด าเนินงาน และการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล 
๓. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 
๔. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานกิจกรรมของ
เทศบาล 
๕. ร้อยละของจ านวนประชากรในเขตเทศบาลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๖. ร้อยละของจ านวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และบุคลากรที่เก่ียวข้องเข้ารับการอบรมสัมมนา 
๗. จ านวนวัสดุและครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อ 
๘. จ านวนครั้งที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารส านักงาน และอาคารอ่ืนๆ 
๙. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล 
๑๐. ร้อยละของชุมชน/กลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขตเทศบาล เข้าร่วมอบรมสัมมนา 
๑๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อสนับสนุนสงเคราะห์ เด็ก สตร ีผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
๑๒. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและทั่วถึง 
๑๓. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาล 
๑๔. ร้อยละของประชาชนผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลและได้รับ
การช่วยเหลือ 
๑๕. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล 
๑๖. จ านวนกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน สู่สังคมเข้มแข็ง 
๑๗. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาน 
๑๘. ร้อยละของผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๑๙. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
 



๑๐ 

๒๐. ร้อยละของผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การบริหาร/การจัดการเรียนการสอน 
๒๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาล 
๒๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
ศกึษาของโรงเรียนในสงักดัเทศบาล 
๒๔. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
๒๕. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๒๖. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
๒๗. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาล
มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
๒๘. ร้อยละของผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอน 
๒๙. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาล 
๓๐. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับ 
มัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
๓๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษานอกระบบการศึกษา 
๓๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนนอกระบบและตามอัธยาศัยของ
เทศบาล 
๓๓. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริม อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๓๔. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนในเขตเทศบาล ที่มีต่อการจัดกจิกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม 
เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาล 
๓๕. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของเทศบาล 
๓๖. จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๓๗. จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๓๘. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๓๙. จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
๔๐. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ให้มีความสะอาดสวยงาม 
๔๑. จ านวนค ูคลองที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง 
๔๒. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 
๔๓. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลในการด าเนินการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ให้มีความสะอาด 
สวยงาม 
๔๔. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อควบคุม ป้องกันโรคต่างๆ ให้กับประชาชน 
๔๕. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาล 
ที่ผ่านรับรองคุณภาพ 
๔๖. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลในการให้บริการด้านสาธารณสุขของเทศบาล 
๔๗. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการควบคุมป้องกันโรคต่างๆ 
๔๘. จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหารและมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพมาตรฐานการสุขาภิบาล 



๑๑ 
๒.๕ กลยุทธ์การพัฒนา 
๑. การพัฒนาสวัสดิการสังคม 
๒. การพัฒนาสาธารณสุข 
๓. การพัฒนาสร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
๔. การสร้างความเข้มแข็งชุมชน สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕. การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า สะพานและอาคารสถานที่ 
๖. การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
๗. การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบน้ าอุปโภค – บริโภค 
๘. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
๙. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
๑๐. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ 
๑๑. การส่งเสริม สนับสนุน ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๑๓. การปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อม มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ 
๑๔. ให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือป้องกันควบคุมโรคให้ถูกสุขอนามัยที่ดี 
๑๕. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 
๑๖. การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการบริหารเพ่ือให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและ
เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
๑๗. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

ส่วนที่ ๓ 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

เทศบาลต าบลก้านเหลือง ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลก้านเหลือง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง  ๆ ของทุกส่วน ราชการทั้งข้อมูลในเซิงปริมาณและ
เอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็น ภาพรวมของการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ก้านเหลือง ดังนี้ 
๓.๑ การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์ประกอบ
ส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีแล้ว 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...........เทศบาลต าบลก้านเหลือง............................................................ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล /  
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล /  
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล /  
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล /  
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล /  
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
เทศบาล 

/  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล /  
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  



๑๓ 

๓.๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๖ เดือน 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้านเหลือง 
๒. รายงานผลการด าเนินงาน ทุก ๖ เดือน 

ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐– มีนาคม ๒๕๖๑) 
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑) 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี 
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบริหารการจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 
๒๒ ๙,๔๑๕,๐๐๐ 

 
๑๘ 

 
๗,๘๑๕,๐๐๐ 

 
๑๗ 

 
๖,๙๖๕,๐๐๐ 

 
๑๗ 

 
๖,๙๖๕,๐๐๐ 

 
๑๙ 

 
๓๑,๑๖๐,๐๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ 
ชุมชนให้น่าอยู่ 

๕๖ 
 
๒๒,๓๒๗,๗๐๐ ๔๗ 

 
๑๘,๕๒๗,๙๕๐ ๔๐ ๑๗,๔๘๓,๕๐๐ 

 
๔๔ 

 
๒๓,๕๖๙,๕๖๗ 

 
๑๘๗ 

 
๘๑,๙๐๘,๗๑๗ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

๗๗ 
 
๑๓,๖๔๑,๕๕๐ 

 
๗๑ 

 
๑๓,๔๑๖,๒๐๐ 

 
๗๑ 

 
๑๓,๔๑๖,๒๐๐ 

 
๗๑ 

 
๑๓,๔๑๖,๒๐๐ 

 
๒๙๐ 

 
๕๓,๘๙๐,๑๕๐ 

4. ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
๒๔ 

 
๑๐,๑๓๐,๐๐๐ 

 
๒๔ 

 
๑๐,๕๗๔,๐๐๐ 

 
๒๒ 

 
๙,๘๘๐,๐๐๐ 

 
๒๐ 

 
๙,๕๘๐,๐๐๐ 

 
๙๐ 

 
๔๐,๑๖๔,๐๐๐ 

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

๓ 
 
๓,๐๘๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๓,๐๘๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๓,๐๘๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๓,๐๘๐,๐๐๐ 

 
๑๒ 

 
๑๒,๓๒๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๘๒ ๕๘,๕๙๔,๒๕๐ ๑๖๓ ๕๓,๔๑๓,๑๕๐ ๑๕๓ ๕๐,๘๒๔,๗๐๐ ๑๕๕ ๕๖,๖๑๐,๗๖๗ ๕๙๘ ๑๘๘,๖๘๒,๘๖๗ 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓๑ ๓๑ ๒๘ ๒๙ ๒๖ ๒๗ ๒๖ ๓๐ ๑๑๑ ๑๑๗ 

 



๑๔ 

๔.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑                                              

ครั้งที ่๒    (เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑) 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน 
โครงการที่เสร็จ 

จ านวน 
โครงการที่อยู่ 
ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวน 
โครงการที่ยัง 

ไม่ได้ 
ด าเนินการ 

 

จ านวน 
โครงการที่มี 
การยกเลิก 

จ านวน 
โครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน   ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
บริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
๘ 

 
๒๕.๐๐ 

 
๑ 

 
๗.๑๔ 

 
๓ 

 
๕.๒๖ 

 
- 

 
- 

 
๑๒ 

 
๑๑.๔๒ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนให้น่าอยู่ 

 
๗ 

 
๒๑.๘๗ 

 
๓ 

 
๒๑.๔๒ 

 
๑๔ 

 
๒๔.๕๖ 

 
- 

 
- 

 
๒๔ 

 
๒๒.๘๕ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

 
๑๔ 

 
๔๓.๗๕ 

 
๘ 

 
๕๗.๑๔ 

 
๒๖ 

 
๔๕.๖๑ 

 
- 

 
- 

 
๔๘ 

 
๔๕.๗๑ 

5. ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

๓ 

 
 

๙.๓๗ 

 
 

๒ 

 
 

๑๔.๒๘ 

 
 

๑๔ 

 
 

๒๔.๕๖ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๑๙ 

 
 
๑๘.๐๙ 

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๒ 

 
๑.๙๐ 

รวม ๓๒  ๑๔ ๙๙.๙๘ ๕๗ ๙๙.๙๙ - - ๑๐๕ ๙๙.๑๖ 
 

 


