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คำนำ 

 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ประจำปี 2565  ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที ่14)  พ.ศ. 2562  มาตรา 48 ทศ  ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  เป็นประจำทุกป ี และให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 12 (3)  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือให้
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

  ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลบ้านต๊ำ ทำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์  และเลือกโครงการมาประเมินผลลัพธ์ตลอดจนผลกระทบของโครงการ 
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามการดำเนินงานของโครงการและการประเมินผลลัพธ์ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป  
 
 
 

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
                                        เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทสรุปผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 

  กระผมนายจิรพงศ์  ใจลา  เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ  และกระผมได้แถลง
นโยบายต่อสภาพอันทรงเกียรติแห่งนี้เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2564  ไว้  6  ด้าน  ได้แก่  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านบริหาร  ด้านเสริมสร้างอาชีพ และรายได้  ด้านพัฒนาสังคม  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  ด้านการ
สร้างสุขภาพ และกีฬา  ประกอบกับการที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อเป็นกรอบแนวทาง
และทิศทางในการพัฒนาตำบล   คือ  “ชุมชน  ท้องถิ่นเข้มแข็ง  แหล่งเกษตรกรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”  และ
วิสัยทัศน์ของกระผม  คือ  “เข้าใจปัญหา  พัฒนาตำบลบ้านต๊ำ”  ซึ่งวิสัยทัศน์  ดังกล่าวกระผมได้ยึดถือเป็นเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานตลอดมา 
  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ปีที่ผ่านมานี้  การบริหารงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ภายใต้ความ
รับผิดชอบของกระผม  และคณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน  เพื่อให้พ่ีน้องประชาชน  ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามที่คาดหวังเอาไว้  โดยในการแก้ไขปัญหา 
กระผมจะมุ่งเน้นให้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์มากท่ีสุด 
  รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยดำเนินการตามกระบวนการ  ขั้นตอนต่างๆ  
ตามท่ีกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือราชการกำหนดไว้ 

 

 

 

      นายจิรพงศ์  ใจลา 
              นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผล  นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่   รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง   เทศบาลตำบลบ้านต๊ำในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภาระหน้าที่ทีจ่ะต้องให้การบริการแก่ประชาชนจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตาม
และประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ  เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของ 
ปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา 287 วรรค 3  บญัญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการ
ดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และตามระเบียบกกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548กำหนด 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการดำเนินงาน  เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความ
โปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน   และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ี
จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้    ดังนั้น   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการ
ตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ“ระบบ 
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม  (M0nitoring)  หมายถึง  กิจกรรมที่ทำเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง   เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ใน
แผนงาน   การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า   ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการ
แก้ไข 
  การประเมินผล  (Evaluation)  หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพ่ือ
ประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่  
ผลการประเมินอาจยืนยันว่า   การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้า
หรือผลกระทบข้างเคียง   ซึ่งควรแก่การทบทวน 
  การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา   ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล   ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะ
นำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  2.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

   



 

2 
2.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

  2.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และแก้ไขได้ตรงกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
  2.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 

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

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำต้องดำเนินการให้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ 
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดย 
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำได้กำหนดการแบ่ง 
ขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
ดังนี้ 

   3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ 
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์ 
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI)ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม 

   3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ  
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3.2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

   3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์แลขั้นตอน 
ที่ได้กำหนดไว้ซึ่งสิ่งสำคัญท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ 
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลตำบล
บ้านต๊ำ 

3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ 
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดีหลังจาก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง 
ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3.3 การรายงานผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำมีอำนาจหน้าที่ในการ 
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 

 คณะกรรมการ             

 ติดตามและ              รายงานผล              ผู้บริหาร ท้องถิ่น    เสนอ                              สภาท้องถิ่น    
 ประเมินผล             
                 เสนอ 

     

                                     คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร ท้องถิ่น               เสนอ       พัฒนาของ    เสนอ   ผู้บริหารท้องถิ่น 
                                                                   อปท. 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans)  เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค 
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น 
แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราส่วนประมาณค่า  และวิธีการ  เป็นต้น  และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) และการติดตามประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ รวมถึงผู้มีส่วนได้
เสีย  ในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและ
เก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  กำหนดกรอบและ 

แนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
      4.1.1กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

             1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

      4.1.2  ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ  
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 

      4.1.3  ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำมาปฏิบัติงาน 

      4.1.4  ความก้าวหน้า  (Progress)  กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน  โครงการต่าง ๆ  จะวัดจาก 
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่าน
มา 

      4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต 
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ 
ขนาด  ความจุ  พ้ืนที่  จำนวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 

      4.1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output)  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ  ซึ่งวัดเป็นความ 
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย 
เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำกำหนดระเบียบ วิธีใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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     4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
     4.2.2 วธิีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำ
ไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึ ก (record) สังเกต (observe) หรือวัด 
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากร
ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัด
ได้ 
  4.3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำกำหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
     4.3.1 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 
     4.3.2  การติดตามประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ  

รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
   1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
   2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
   3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
นำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการ
ยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
   5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6.การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล
ตำบลบ้านต๊ำสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพ 
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ความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
   7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบ้านต๊ำแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำเกิดความสำเร็จ
ตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบ้านต๊ำ  
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ส่วนที่ 2 

การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566 - 

2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของ
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา  อำเภอเมือง  และ
แผนชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำมีรายละเอียด ดังนี้ 
         วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 
“ ชุมชน ท้องถิ่นเข้มแข็ง  แหล่งเกษตรกรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ” 

พันธกิจ  (Mission)  
1. ส่งเสริม  สนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ 
2. การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้และการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้สู่ท้องถิ่น 
3. ส่งเสริม สนับสนุนด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษา ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

   5. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน 
6. การพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ  

    7. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ และแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตำบลบ้านต๊ำ 
8. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยต่างๆ 

           9. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการให้โปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
          10. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร บุคลากร และผู้นำท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

 แนวทางท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ  
                 การท่องเที่ยวและการลงทุน 

  แนวทางท่ี 2 พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 
  แนวทางท่ี 3 พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  แนวทางท่ี 4 พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพการประกอบ 

      อาชีพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
  แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการ 

     พัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 

  แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
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แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้าง 
                หลักประกันความมั่นคง 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ 

                ดำรงชีวิต 
  แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านมลภาวะ เกี่ยวกับการกำจัดขยะ น้ำเสีย  
                  หมอกควัน ฯลฯ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
  แนวทางท่ี 1 ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  แนวทางท่ี 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

แนวทางท่ี 3 พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาชญากรรม อุบัติภัย และ 
                สาธารณภัย 

  แนวทางท่ี 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน 
         ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
  แนวทางท่ี 1 พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร 
  แนวทางท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ประสิทธิภาพ 

   1.1.2  ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.36 
2 การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.36 
3 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60 54.91 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) (๕)  
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (๕)  
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (๕)  
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (๕)  
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๕)  
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๕)  
3.7 วิสัยทัศน์ (5)  
3.8 กลยุทธ์ (5)  
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  

๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5)  
๓.๑๑ แผนงาน (5)  
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  

รวมคะแนน 100 91.63 

 คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ 



 

๙ 
ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ได้คะแนน 91.63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
91.63 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 จากรายงานผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ในประเด็นโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
    1.2.1  จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์  จำนวน 321 โครงการ  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  จำนวน  219 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม  จำนวน  51  โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  12  โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  จำนวน  19  โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  จำนวน  20  โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    1.2.2  ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผลเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็น คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.36 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.82 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 5 4.54 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.18 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 30 26.54 

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5)  
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (5)  
 5.3 เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5)  
 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  
 5.5 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ (5)  
 5.6 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้ (5)  

6 โครงการพัฒนาท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน 35 32.18 
 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม (5)  
 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปญัหาความยากจน (5)  
 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
(5)  

 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (5)  
 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
(5)  

 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายโครงสรา้งพื้นฐาน (5)  
 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร

จัดการน้ำ 
(5)  

 รวมคะแนน 100 90.62 

 



 

๑๐ 
คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากคะแนนเต็ม 100 

คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่
ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ได้คะแนนร้อยละ 90.62 สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้ 

 1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    1.3.1 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1.ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

219 687,089,240 ๔๒ 11,082,140 

2. ยุทธศาสตรด์้าน
พัฒนาสังคม การศึกษา 
และวัฒนธรรม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ  
  นันทนาการ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- งบกลาง 

51 38,601,85 19 17,467,982 

3. ยุทธศาสตรด์้าน
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานการเกษตร 

12 3,060,000 5 129,168 

4. ยุทธศาสตรด์้าน
ความมั่นคงและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

19 5,741,630 6 106,120 

5. ยุทธศาสตรด์้าน
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20 6,176,500 2 30,600 

รวม 321 740,669,220 ๗๔ 28,816,010 

 1.4 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) มีมากเกินไป 
2. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้เยอะทุกยุทธศาสตร์  
3. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมาก 
4.  โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก  จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ 
5.  ประชาชนและผู้บริหารในตำบลขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงทำให้โครงการในแผนพัฒนามี  
     มาก (อธิบายแล้วแต่ก็จะเอาโครงการไว้ในแผนจนได้เพ่ือไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ) 

 



 

๑๑ 
6.  การดำเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
1. จัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
2. สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 จากรายงานผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำในประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  มีจำนวนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
   2.2.1 การประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  

3 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60  

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) (๕)  
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕)  
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (๕)  
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (๕)  
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 
(๕)  

3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๕)  
3.7 วิสัยทัศน์ (5)  
3.8 กลยุทธ์ (5)  
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  

๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
๓.๑๑ แผนงาน (5)  
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  

รวมคะแนน 100  
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คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อย
กว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
ดังนี้ 
    2.2.1  จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
    2.2.2  การประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ลำดับ ประเด็น คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 5  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 30  

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5)  
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (5)  
 5.3 เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 
(5)  

 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  
 5.5 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ (5)  
 5.6 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้ (5)  

6 โครงการพัฒนาท่ีนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน 35  
 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม (5)  
 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปญัหาความยากจน (5)  
 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
(5)  

 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (5)  
 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
(5)  

 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายโครงสรา้งพื้นฐาน (5)  
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 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร
จัดการน้ำ 

(5)  

 รวมคะแนน 100  

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อย
กว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 2.3  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
    2.3.1  กรอบการดำเนินงานภาพรวม  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลบ้านต๊ำ  กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 

ลำดับ กรอบการดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี 
1 ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง  และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

โดยการกำหนดกรอบ  แนวทาง  วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบล
บ้านต๊ำ 

ภายในเดือน 
ธันวาคม 2565 

2 ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง  วิธีการและห้วงเวลาที่
กำหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

สองครั้ง 

3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำเพ่ือดำเนินการต่อไป 

ภายในเดือน 
ธันวาคม 2566 

4 ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ  ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 

ภายในเดือน 
ธันวาคม 2566 

5 แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก  กอง  ฝ่าย
ต่างๆ  ในเทศบาลตำบลบ้านต๊ำเพ่ือทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

ภายในเดือน 
ธันวาคม2566-
มกราคม 2567 

 ทั้งนี้  กรอบการดำเนินงานภาพรวม  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
บ้านต๊ำ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ภายในของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 

 2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

   4.3.1 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 

   4.3.2  การติดตามประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

 

http://www.dla.go.th/
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2.5  แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 

 แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่างๆ นั้น แบ่ง
การจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.
2566-2570)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้ 

1. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
2. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
5. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
6. แบบการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 

ผลการติดตามและประเมินผล 
3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    3.1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 
ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  
3 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60  

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) (๕)  
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕)  
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (๕)  
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (๕)  
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 
(๕)  

3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๕)  
3.7 วิสัยทัศน์ (5)  
3.8 กลยุทธ์ (5)  
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  

๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
๓.๑๑ แผนงาน (5)  
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  

รวมคะแนน 100  
 

   3.1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
    รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ 
ของ 

คะแนน 
เต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20   
 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ

ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของ
ไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯประชากร เช่น ข้อมลูเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(5)   

3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษาสาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(5)   

 



 

๑๖ 
 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ

ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การทอ่งเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุม่อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5)   

7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพือ่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรอืการใช้ข้อมูล 
จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมทำ หรือปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อแก้ปญัหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(brainstorming) 

(5)   

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20   
 1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลมุความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
SDGs (Bottom-Top-down) 

(5)   

2)การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสขุ ความ
ยากจน อาชากรรม ปญัหายาเสพติด เทคโนโลยี  จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(5)   

3) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตา่งๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสรมิอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(5)   

5) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกดิขึ้นหรผืลที่จะเกิดขึน้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออ่ืนๆ 

(5)   

3. ยุทธศาสตร์ 60   
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (5)   

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 หรือฉบับท่ี 13 
การกำหนดและวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)   

3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) 
การกำหนดและการวิเคราะห์เปา้หมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)   

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
สอดคล้องหรือเชือ่มโยงกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

(5)   

 

 



 

๑๗ 
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(5)   

3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น 
การกำหนดและการวิเคราะหส์อดคล้องกับสภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐาน สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีจริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ที่กำหนดไว ้

(5)   

3.7 วิสัยทัศน์ 
การกำหนดและการวิเคราะห์วสิัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเปน็หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตและศกัยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)   

3.8 กลยุทธ์ 
การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำ
ตามหน้าท่ีและอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์
นั้น จากประเด็นคำถามทีส่ำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปจัจุบันเรา
กำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5)   

3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
การกำหนดและการวิเคราะห์เปา้ประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนบัสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดท่ีชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประประสงค์ใด จะทำสิ่งใด 
เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

(5)   

3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
การกำหนดและการวิเคราะห์จดุยนืขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
มุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริงที่จะนำไปสู่ผลสำเรจ็ทาง
ยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยูจ่ริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ 

(5)   

3.11 แผนงาน 
การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้ถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการ
จำแนกแผนงานการจดัทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็น
ว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตาม
แผนงานหรือไม ่

(5)   

3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การกำหนดและการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพฒันาท้องถิ่น
ที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

(5)   

รวมคะแนน  20 หลักเกณฑ์/ตัวช้ีวัด 100   
 



 

๑๘ 
3.2 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    3.2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการ  ผลของการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 
ลำดับ ประเด็น คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 5  
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 30  

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5)  
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (5)  
 5.3 เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5)  
 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  
 5.5 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ (5)  
 5.6 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้ (5)  

6 โครงการพฒันาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน 35  
 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม (5)  
 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปญัหาความยากจน (5)  
 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
(5)  

 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (5)  
 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
(5)  

 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายโครงสรา้งพื้นฐาน (5)  
 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร

จัดการน้ำ 
(5)  

 รวมคะแนน 100  

    3.2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ 
ของ 

คะแนน 
เต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10   
 1) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา

ที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง
ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand หรอือ่ืนๆ เป็นการวิเคราะหโ์ครงการเพื่อสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)   

2) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกดิขึ้นในการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะหเ์ชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand หรืออ่ืนๆ มาเชื่อมต่อเปน็การวิเคราะห์
โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)   

 



 

๑๙ 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10   
 1) การกำหนดและวเิคราะห์การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผล

ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็
คือผลผลติเป็นไปตามทีต่ั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่  จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้  จำนวนท่ีไม่สามารถดำเนินการได้  สามารถอธิบายไดต้ามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าท่ีและอำนาจท่ีได้
กำหนดไว ้

(5)   

2) การกำหนดและการวิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการ
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรปูแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิต ิเป็นต้น 

(5)   

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 5   
 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิง

คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม 
ครุภณัฑ์ วัสดุ งานตา่งๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนท่ี ตรงต่อความต้องการของประชาชน 
และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภณัฑ์ วัสดุการดำเนินการต่าง ๆ  มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรอืไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิราชการที่บรรลวุัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบตัริาชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความ
พึงพอใจหรือวัดความสุขท่ีประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ 
สถิติ เปน็ต้น 

(5)   

4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 10   
 1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และ

งานท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะหเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หลัก
การบูรณาการ (Intergration) หรอือ่ืนๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

(5)   

2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครภุณัฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

(5)   

5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 30   
5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจดัทำบรกิาร
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวสิัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ 
2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(5)   

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) 
ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวตัถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตผุล วิธีการดำเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง
จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(5)   

 



 

๒๐ 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจำนวนเท่าใด  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  มผีลผลติอย่างไร กลุ่ม 
เป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่ม 
เป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมหีลายกลุ่ม ใหร้ะบุว่ากลุม่เป้าหมาย
หลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” 

(5)   

5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณ
ราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
หรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่างใสในการ
กำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิด
จากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำใน
การพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจนไ์ด้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

(5)   

5.5 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 
มีการกำหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator. KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละการกำหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ไดร้ับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะไดร้ับ) 
ตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะ
ได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความ
กว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(5)   

5.6 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพฒันา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกดิขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การไดผ้ลหรือผลที่เกดิขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบสุิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สดุ และสามารถปฏิบัตไิด้ (๔) เป็นเหตเุป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)   

๖ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕   
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจดัทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำ 

(5)   



 

๒๑ 
 บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ

งบประมาณรายจ่ายประจำปตีามข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่ตั้งไว ้

   

๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปญัหาความ
ยากจน 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
ส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบญัญตัิ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5)   

๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจดัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม
ข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว ้

(5)   

๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งานต่างๆที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการ
ดำเนินการด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปตีามข้อบัญญัต/ิเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีตัง้ไว้ 

(5)   

๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งานต่างๆที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๒ 
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปตีามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่ตั้งไว ้

(5)   

๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายโครงสรา้งพื้นฐาน 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งานต่างๆที่ดำเนินการด้านโครงสรา้งพื้นฐาน
หรือการคมนาคม เช่น ก่อสรา้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปตีามข้อบญัญัต/ิเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีทีต่ั้งไว้ 

(5)   

๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจดัการน้ำ 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งานต่างๆที่ดำเนินการด้านการบรหิารจัดการน้ำ 
เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจดัการนำ้รวมถึง
น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจา่ยประจำปี
ตามข้อบญัญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว ้

(5)   

 



 

๒๒ 
รวม หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด ๑๐๐   

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  ได้ดำเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆของทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิง
ปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร  และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  3  ส่วน  ได้แก่ 
  1. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด  

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน  
3. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการดำเนินงาน 

 

คำชี้แจง :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำ
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......................เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ................................................. 
ประเด็นการประเมิน มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี 

การดำเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ /  
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

/  

ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานขอ้มูล /  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัทำแผน /  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น /  
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

/  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

/  

12.  มีการกำหนดจุดม่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน /  
13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน /  
14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร ์ /  
17.  มีการจัดทำบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่ /  

แบบที ่1  :  แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตรข์องท้องถ่ินโดยตนเอง 



 

 

 

 

 

 

คำชี้แจง :  แบบท่ี 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล

การดำเนินงาน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานใน เดือน ตุลาคม – กันยายน   

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น................เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ.................................................................. 

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที ่4   

 (1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)   (2)  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 

 (3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)                  (4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี 

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ  2565 

 
 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

 

ปีท่ี 1 ...2561.. ปีท่ี  2..2562.. ปีท่ี  3...2563.... ปีท่ี  4...2564... ปีท่ี  5...2565... รวม 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1 59 37,400,000 64 49,650,770 168 193,387,520 232 301,538,280 219 399,704,016 742 981,680,586 

2 29 5,760,000 29 4,948,920 43 3,395,411 44 3,948,700 51 20,729,630 196 38,782,661 

3 8 620,000 10 540,000 10 620,000 11 640,000 12 690,000 51 3,110,000 

4 13 900,000 13 900,000 15 803,630 18 1,589,000 19 1,609,000 78 5,801,630 

5 11 1,040,000 12 1,195,000 15 1,334,000 18 1,384,000 20 1,360,500 76 6,313,500 

รวม 120 45,720,000 128 57,234,690 251 199,540,561 323 309,099,980 321 424,093,146 1,143 1,035,688,377 

 

 

แบบที ่2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 

๒๔ 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

คำชี้แจง : แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนด
ระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  ……ธันวาคม  2565........... 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 219 42 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 51 19 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 5 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 19 6 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 20 2 

รวม 321 74 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

๒๕ 

แบบท่ี 3/2    แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

คำชี้แจง  :   แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม   
โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง   หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

………………………………………………. 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.    เพศ (1) ชาย    (2) หญิง   
2.    อาย ุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี  (2)  20 – 30 ปี     (3) 31 – 40 ปี  
  (4) 41 – 50 ป ี  (5) 51 – 60 ปี     (6) มากกว่า 60 ปี  
3.    การศึกษา  (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อ่ืน ๆ   
4.    อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
  (4) รับจ้าง   (5) นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตร   
  (7) อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................ ............................ 
ส่วนที่  2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 28 % 71 %  - 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 30 % 70 %  - 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 35 % 65 %  - 
4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 28 % 72 %  - 
5)  ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 22 % 78 %  - 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 27 % 73 %  - 
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 28 % 72 %  - 
8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 23 % 77 %  - 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 28 % 78 %  - 

รวม 27.12 % 72.88 %  - 
 

 

 

 

 

 



 

๒๖ 

 

ส่วนยุทธศาสตร์  ที่  1 .......................... ดา้นพัฒนาเศรษฐกิจ..................................................... 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.    เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.    อาย ุ  (1)  ต่ำกว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ป ี  (3) 31 – 40 ป ี
              (4)  41 – 50 ป ี (5)  51 – 60 ป ี  (6)  มากกว่า 60 ปี 
3.    การศึกษา              (1) ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
              (4)  ปริญญาตร ี (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ 
4.    อาชีพหลัก             (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
              (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตร 
              (7)  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ.............................................................. 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน.......ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ........ โดย
ให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.5 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.5 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 

5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.5 

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8 

7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

รวม 61.5 

 

แบบที ่ 3/3  :  แบบประเมินควำมพงึพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 



 

๒๗ 

 

 

ส่วนยุทธศาสตร์  ที่  2 : ..................... ด้านพัฒนาสังคม  การศึกษา  และวัฒนธรรม.............................................. 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.    เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.    อาย ุ  (1)  ต่ำกว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ป ี  (3) 31 – 40 ป ี
              (4) 41 – 50 ป ี (5) 51 – 60 ป ี  (6)  มากกว่า 60 ปี 
3.    การศึกษา              (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
              (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อ่ืน ๆ 
4.    อาชีพหลัก     (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
              (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตร 
              (7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ................................................................ 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน...ด้านพัฒนาสังคม  การศึกษา  
และวัฒนธรรม.....  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.5 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 

5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.5 

7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

รวม 63 

 

 

      แบบประเมินควำมพงึพอใจตอ่ผลกำรด ำเนินงำนของ 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 



 

๒๘ 

 

 

 

ส่วนยุทธศาสตร์  ที่  3 : ….................. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…......................... 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.    เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 
2.    อาย ุ  (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ป ี  (3) 31 – 40 ป ี
              (4) 41 – 50 ป ี (5) 51 – 60 ป ี  (6) มากกว่า 60 ปี 
3.    การศึกษา              (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
              (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อ่ืน ๆ 
4.    อาชีพหลัก             (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
              (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตร 
              (7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ….......................................................... 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน...ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม 7 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.5 

5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8 

7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

รวม 61.5 

 

แบบที ่ 3/3  :  แบบประเมินควำมพงึพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 



 

๒๙ 

 

 

ส่วนยุทธศาสตร์   ที่  4  :  ………………..ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย...................................... 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.    เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 
2.    อาย ุ  (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ป ี  (3) 31 – 40 ป ี
              (4) 41 – 50 ป ี (5) 51 – 60 ป ี  (6) มากกว่า 60 ปี 
3.    การศึกษา              (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
              (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อ่ืน ๆ 
4.    อาชีพหลัก             (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
              (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตร 
              (7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ…......................................................... 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน...ด้านความม่ันคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย.... โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.5 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.5 

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.5 

5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.5 

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.5 

7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

รวม 61.5 

 

 

แบบที ่ 3/3  :  แบบประเมินควำมพงึพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 



 

๓๐ 

 

 

 

ส่วนยุทธศาสตร์  ที่  5  :…………… ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ………………………………. 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.    เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 
2.    อาย ุ  (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2)  20 – 30 ป ี  (3) 31 – 40 ป ี
             (4) 41 – 50 ป ี (5) 51 – 60 ป ี  (6) มากกว่า 60 ปี 
3.    การศึกษา        
          (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
             (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อ่ืน ๆ 
4.    อาชีพหลัก            (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
             (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตร 
             (7) อ่ืน ๆ (ระบ)ุ.............................................................. 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน...ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ....  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.5 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.5 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.5 

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 

5)  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.5 

7)  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

รวม 62.00 

 

แบบที ่ 3/3  :  แบบประเมินควำมพงึพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 



 

๓๑ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) มีมากเกินไป 
2. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้เยอะทุกยุทธศาสตร์  
3. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมาก 
4. เงินอุดหนุนทั่วไปที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลงทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการ   

ทำโครงการ 
5.   โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก  จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ 
6.   ประชาชนและผู้บริหารในตำบลขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงทำให้โครงการในแผนพัฒนามี  
      มาก(อธิบายแล้วแต่ก็จะเอาโครงการไว้ในแผนจนได้เพ่ือไปของบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ) 
7.   การดำเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าท่ีควร 
 
 ข้อเสนอแนะ 
1. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและจะต้องทำตามโครงการที่ได้เรียงลำดับความสำคัญเท่านั้น 
2. สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. ให้จัดทำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนจะเพ่ิมเติมโครงการ 
4. โครงการที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนไม่ต้องนำมาเพ่ิมเติมแผนจนมากเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๒ 

  บทที่  4 
สรุปผล 

รายงานผลการดำเนินการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบ้านต๊ำได้ประเมินผลการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ  2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565  ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวนโครงการทั้งหมด    โครงการ สรุปรายละเอียดดังนี้ 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  
    จำนวนโครงการ 219 โครงการ ที่ได้ดำเนินการ 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
                                          10.42 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
    จำนวนโครงการ 51 โครงการ ที่ได้ดำเนินการ 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.93         
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
    จำนวนโครงการ 12 โครงการ ที่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.66 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
    จำนวนโครงการ 19 โครงการ ที่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.58      
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
    จำนวนโครงการ 20 โครงการ ที่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10  
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-๓๓-  
ผลการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ ลำดับ รายละเอียดโครงการ 
จำนวน 

งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
โครงการ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ซอยข้างบ้านนายสรวิทย์  ชื่นใจ  ซอยที่ 2 หมู่ที่ 
9 

1 169,500 169,500 0  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
สายทุ่งใหม่ หมู่ที่ 8 

1 194,800 194,800 0  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
สายหลังบ้านเชื่อมโรงกลั่นสุราทัดดา หมู่ที่ 12 

1 448,600 448,600 0  

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด ซอย 
5 หมู่ที่ 2 

1 192,300 192,000 300 ก่อหนี้ผูกพัน 

5 โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมู่  7 1 164,100 0 164,100 กันเงินสะสม 
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 พร้อมถม

ดินไหล่ทาง หมู่ 7 
1 97,900 0 97,900 กันเงินสะสม 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 13 พร้อมถม
ดินไหล่ทาง หมู่ 7 

1 100,700 0 100,700 กันเงินสะสม 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 พร้อมถมดิน
ไหล่ทาง หมู่ 9 

1 228,400 0 228,400 กันเงินสะสม 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอย 
1 หมู่ 11 

1 136,200 0 136,200 กันเงินสะสม 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายพระราชดำริ 
หมู่ 11 

1 257,200 0 257,200 กันเงินสะสม 

รวม (1) 10 1,989,700 1,004,900 984,800  
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-๓๔- 
ผลการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ ลำดับ รายละเอียดโครงการ จำนวน งบประมาณ เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ หมายเหตุ 

โครงการ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

11 โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านนายไพชยันต์ สิงห์
แก้ว หมู่ 1 

1 69,640 0 69,640 กันเงินสะสม 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนาย
เหมย  หาญจริง หมู่ 2 

1 160,776 0 160,776 กันเงินสะสม 

13 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายทองมี 
เกษรพันธ์ หมู่ 3 

1 58,240 0 58,240 กันเงินสะสม 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสุทัศน์ เมือง
ซื่อ หมู่ 3 

1 64,680 0 64,680 กันเงินสะสม 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสุทัศน์  ค้า
โค (ข้างบ้านนายโดด  นามเมือง) หมู่ 4 

1 117,600 0 117,600 กันเงินสะสม 

16 โครงการก่อสร้างพนังก้ันดิน/กั้นน้ำ ช่วงที่ 2 
บ้านนายคำรณ  รักไร่ ถึงบ้าน น.ส.พรพิมล  รัศมี 
หมู่ 5 

1 270,000 0 270,000 กันเงินสะสม 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 พร้อมถมดิน
ไหล่ทาง หมู่ 10 

1 188,920 0 188,920 กันเงินสะสม 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 
บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 

1 500,000 498,800 1,200 อบจ.พะเยา 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
10 บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.
พะเยา 

1 500,000 498,500 1,500 อบจ.พะเยา 

รวม (2) 9 1,929,856 997,300 932,556  
รวมโครงการด้านที่ 1 (1)+(2) 19 3,919,556 2,002,200 1,917,356  
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-๓๕- 
ผลการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ ลำดับ รายละเอียดโครงการ จำนวน งบประมาณ เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ หมายเหตุ 

โครงการ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 
บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 

1 500,000 498,800 1,200 อบจ.พะเยา 

21 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร สายทุ่งใหม่ บ้านต๊ำกลาง หมู่ที่ 8 ต.
บ้านต๊ำ เชื่อม ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 

1 500,000 499,000 1,000 อบจ.พะเยา 
 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โป่งขาม หมู่ที่ 10 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 

1 500,000 498,000 2,000 อบจ.พะเยา 
 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ร่องขี้เหล็กบ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ต.บ้านต๊ำ อ.
เมือง จ.พะเยา 

1 500,000 498,500 1,500 อบจ.พะเยา 
 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง
หลวง บ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง 
จ.พะเยา 

1 500,000 499,000 1,000 อบจ.พะเยา 
 

25 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 ต.
บ้านต๊ำ เชื่อม ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา 

๑ 500,000 415,000 85,000 อบจ.พะเยา 
 

26 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ 1,13 ต.บ้านต๊ำ เชื่อม ต.บ้าน
ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 

๑ 500,000 492,000 8,000 อบจ.พะเยา 

รวม (๓) ๗ 3,500,000 3,400,300 99,700  
รวมโครงการด้านที่ 1 (1)+(2)+(๓) ๒6 7,419,556 5,402,500 2,017,056  
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-๓๖- 
ผลการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ 

 
ลำดับ รายละเอียดโครงการ จำนวน งบประมาณ เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ หมายเหตุ 

โครงการ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒7 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต๊ำ
ม่อน หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 

๑ 500,000 494,000 6,000 อบจ.พะเยา 
 

28 โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเพ่ืออุปโภค
บริโภค หมู่ที่ 4 บ้านท่าช้าง ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.
พะเยา 

๑ 500,000 494,000 6,000 อบจ.พะเยา 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 
บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 

๑ 500,000 498,500 1,500 อบจ.พะเยา 

๓0 โครงการติดตั้งไฟสัญญานจราจรสี่แยกบ้านต๊ำ ๑ 1,400,000 1,400,000 0 แขวงทางหลวง 

๓1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.4 บ้านท่าช้าง ๑ 500,000 494,000 6,000 อำเภอเมืองพะเยา 

๓2 โครงการถนนหินคลุกพ้ืนที่การเกษตรสายสันป่า
เหียง ต๊ำม่อน ม.12 

๑ 500,000 500,000 0 อำเภอเมืองพะเยา 

33 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 

1 1,540,000 1,540,000 0 สำนักงานบริหารกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน 

34 ก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ 
บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 

1 5,200,000 5,200,000 0 อบจ.พะเยา 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

รวม (๔) 8 10,640,000 10,620,500 19,500  
รวมโครงการด้านที่ 1 (1)+(2)+(3)+(๔) ๓๔ 18,059,556 5,402,500 2,017,056  
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-๓๗- 
ผลการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ 

 
ลำดับ รายละเอียดโครงการ จำนวน งบประมาณ เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ หมายเหตุ 

โครงการ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจ 
 

 

๓๕ ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 
10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 
5 ตำบลบ้านต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑ 5,200,000 5,200,000 0 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

36 โครงการก่อสร้างพนังก้ันดิน/กั้นน้ำ หลังบ้านนาง
สมบูรณ์ จิตประไพ หมู่2 

๑ 450,000 344,700 105,300  

37 โครงการก่อสร้างพนังก้ันดิน/กั้นน้ำ ช่วงที่ 1 
บ้านนายสมยงค์ รวดเร็ว ถึงบ้านนางศรีแพร 
ตำหนักที่ หมู่ 5 

๑ 423,000 0 423,000 กันเงินสะสม 

38 โครงการก่อสร้างพนังก้ันดิน/กั้นน้ำ จุดบ้านนายชู
จิตต์ เพียรการ หมู่ 5 

๑ 56,000 0 56,000 กันเงินสะสม 

39 โครงการก่อสร้างพนังก้ันดิน/กั้นน้ำ จุดบ้านนาย
พล อ้อยมูล หมู่ 6 

๑ 432,000 0 432,000 กันเงินสะสม 

40 โครงการจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ประปา หมู่ 3  ๑ 80,000 49,500 30,500  

41 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 20,000 15,450 4,550  

42 โครงการส่งเสริมสนับสนุน/จัดฝึกอบรม/พัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ 

1 70,000 69,990 10  

รวม (๕) 3 6,731,000 5,679,640 1,051,360  
รวมโครงการด้านที่ 1 (1)+(2)+(3)+(๔)+(๕) ๓7 24,790,556 11,082,140 3,068,416  
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-๓๘- 
ผลการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ ลำดับ รายละเอียดโครงการ จำนวน งบประมาณ เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ หมายเหตุ 

โครงการ 
2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
สังคม การศึกษา และ
วัฒนธรรม 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1 510,930 330,786 180,144  

2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน
เรียนดีในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านต๊ำ 

1 30,000 30,000 0  

3 เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านต๊ำ 
(ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน) 

1 600,000 518,700 81,300  

4 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19)  

1 50,000 50,000 0  

5 ค่าสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ 

1 20,000 7,566 12,434  

6 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้าฯ 

1 65,000 37,830 27,170  

7 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

1 260,000 260,000 0  

8 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาของเทศบาลตำบล
บ้านต๊ำ 

1 5,000 4,927 73  

9 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดงานบรรพชา
ภาคฤดูร้อน 

1 40,000 40,000 0  

รวม (1) ๙ 1,580,930 1,279,809 301,121  
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-๓๙- 
ผลการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ ลำดับ รายละเอียดโครงการ จำนวน งบประมาณ เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ หมายเหตุ 

โครงการ 
2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
สังคม การศึกษา และ
วัฒนธรรม 

1๐ ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 12,800,000 12,592,100 207,900  
1๑ ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 1 2,850,000 2,746,000 104,000  
1๒ ประเภทเงินสงเคราะห์ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1 600,000 559,500 40,500  
1๓ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 1 50,000 50,000 0  
1๔ เงินสมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (สปสช.) 
1 168,000 153,922.50 14,077.50  

15 โครงการเยาวชนคิดดี ทำดี เพ่ือตนเองและ
ตำบลบ้านต๊ำ 

1 10,000 9,750 250  

16 โครงการป้องกันการกระทำความรุนแรงใน
ครอบครัวระดับตำบล (ศปกต.) 

1 20,000 11,900 8,100  

17 อุดหนุนวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 1 30,000 30,000 0  
18 โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุโป่ง

ขาม 
1 5,000 5,000 0  

19 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการ
ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 

1 40,000 30,000 10,000  

รวม (2) 10 16,573,000 16,188,173 384,828  
รวมโครงการด้านที่ 2 (1)+(2) 19 18,153,930 17,467,982 685,949  
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-๔๐- 
ผลการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ ลำดับ รายละเอียดโครงการ จำนวน งบประมาณ เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ หมายเหตุ 

โครงการ 
3.ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 โครงการอบรมการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า  และหมอกควัน 

1 30,000 30,000 0  

2 โครงการบริหารจัดการขยะ 1 50,000 49,850 150  
3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนที่

ตำบลบ้านต๊ำ 
1 20,000 20,000 0  

4 โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

1 50,000 16,198 33,802  

5 โครงการปรับปรุงระบบนิเวศและแก้ไขปัญหา
น้ำเสียในตำบล 

1 20,000 13,120 6,880  

รวม (1) 5 170,000 129,168 40,832  
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-๔๑- 
ผลการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ ลำดับ รายละเอียดโครงการ จำนวน งบประมาณ เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ หมายเหตุ 

โครงการ 
4.ด้านความมั่นคงและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
(โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.) 

1 12,000 12,000 0  

2 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

1 7,000 7,000 0  

3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมในชุมชนและการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

1 30,000 13,820 16,180  

4 โครงการฝึกแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 1 20,000 20,000 0  
5 โครงการรักษาความสงบและป้องกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในตำบลบ้านต๊ำ 
1 30,000 13,300 16,700  

6 อุดหนุนองค์กรกรรมการพัฒนาสตรีตำบล
บ้านต๊ำ 

1 40,000 40,000 0  

รวม (1) 6 139,000 106,120 32,880  
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-๔๒- 
ผลการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ ลำดับ รายละเอียดโครงการ จำนวน งบประมาณ เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ หมายเหตุ 

โครงการ 
5.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม
การบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 1 65,500 15,600 49,900  
2 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพเกี่ยวกับการ

เขียนโครงการอย่างมืออาชีพ 
1 15,000 15,000 0  

รวม (1) 2 80,500 30,600 49,900  
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-๔๓- 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2565 
จำนวนโครงการในแผน

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

ในเทศบัญญัติ/เงินสะสม 
จำนวนโครงการ 

ในเทศบัญญัติ/เงินสะสม 
ที่ดำเนินการแล้ว 

จำนวนโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 219 21 24 18 
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 51 29 19 - 
3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 5 5 - 

4. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

19 8 6 - 

5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

20 5 2 - 

รวม 321 68 56 18 
 
            

โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  321 โครงการ 
โครงการทั้งหมดในเทศบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565    68 โครงการ 
โครงการในเทศบัญญัติ/จากหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการแล้ว    74   โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   74 X 100  =  23.05% 

321 
   



 

ภาคผนวก 
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 

 

 


