
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

เทศบาลต าบลดงขุย  
อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  

 



ค าน า 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 1  
เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 
2561  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 (3) ที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมารายงานต่อผู้บริหาร
เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาล  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และน ามาประกาศผลให้ประชาชนได้ทราบ
ข้อมูล  โดยน ามาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพ่ือประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด   
 
 
 

คณะกรรมการติดตาม 
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
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บทที ่1 
บทนำ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และ 30 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3)  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลต าบลดงขุย  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงขุย    

คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใรท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 

1. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
1.1 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ 

ตามท่ีตั้งไว้  
1.2 เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลดงขุย  สามารถแก้ไข 

ปัญหาได้ตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด  
1.๓  เพ่ือให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถน ามาปรับปรุง 

แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการด าเนินโครงการได้  
 

2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล  
2.1 ความส าคัญของการติดตาม  

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่  
โดยที่การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน 
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร      
จะเป็นปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน (Cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  ยกตัวอย่างเช่น  การใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอแนวทางแก้ปัญหา            
การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน  



2.2 ความส าคัญของการประเมินผล  
การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม 

เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการ   
ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงาน จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า
มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือ
เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป   นอกจากนี้การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบมีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้  

 

3. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล  
3.1 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ – เป็นการน าแผนงานหรืองานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปีไป

ด าเนินการให้เกิดผล โดยก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ  
3.2 การติดตาม – เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการ

ตามแผนพัฒนาว่าได้มีการปฏิบัติตามชิ้นงาน กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการหรือไม่ การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดหรือไม่  

3.3 การประเมินผล – เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใด  กล่าวคือเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือระดับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการน าแผนงาน /โครงการไปสู่การปฏิบัติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
วิสัยทัศน ์พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร ์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล

ต าบลดงขุย 
เทศบาลต าบลดงขุย  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในภาพรวมไว้  ดังนี้  
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลดงขุย 

“คนสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา” 
2. พันธกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลดงขุย  การพัฒนาของเทศบาลต าบลดงขุย 
          1. สร้างถนนคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
          2. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น 
          3. การจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
          4. การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
          5. การบริหารจัดการที่ดี  โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  ตรวจสอบ
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

6. การพัฒนาการคลัง โดยปรับปรุงกระบวนการบริหารงานการเงิน การจัดเก็บรายได้ ให้สอดคล้อง
กับอ านาจหน้าที่ภารกิจ และได้รับถ่ายโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐ 

ตามที่เทศบาลต าบลดงขุย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาเทศบาล เทศบาลต าบลดงขุย  จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบล
ดงขุยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐ แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ และใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลดงขุย ซึ่งยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลต าบลดงขุย (พ.ศ. 2560 – 2564)  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ด้าน เพ่ือใช้ใน
การด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบลดงขุย ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
 

 

 



บทที ่๓ 
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นป ี

(พ.ศ. 2561 - 2564)  
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลต าบลดงขุย 
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ดังนี้  

1. ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี เพ่ือน าเข้าสู่ระบบ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูก
ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้าสู่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT)  เพ่ือเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้ โดยบทบาทของ M&E UNIT ต่อปัจจัยน าเข้าก็คือการเป็นผู้วิเคราะห์
แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการ
ทบทวนว่าการจัดท าแผนไดใ้ช้กระบวนการครบทุกขั้นตอน หรือไม่อย่างไร  

2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้ก าหนดเป็นการ
ติดตาม คือไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - 
มิถุนายน)       ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)   ไตรมาสที่ 1 และ 2 ในการติดตามครั้งที่ 1 ภายใน
เดือนเมษายน, ไตรมาสที่ 3 และ 4 ในการติดตามครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม  ในแต่ละปี  โดยการติดตาม
ดังกล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลาง  หรือ (Intremediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นหน่วยในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วง
ที่ท าให้ทราบว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ดีหรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้การติดตาม
ในช่วงของแผนยังสามารถเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่
ได้ก าหนดไว้ สามารถไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดใน
การปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบ
รายงานสู่ (M&E UNIT) หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน ได้แก่ 
แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานและแบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบ
ไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  

3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การ
ประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาในแต่ละ
ปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่ระดับจังหวัด เพ่ือเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากร 
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปใน
อนาคต  โดยเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 



ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
ทุกกอง 1. ใช้แบบตัวบ่งช้ีการ

ปฏิบัติงาน 
(Performance 
Indication)  
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา  

 ภายใน 
15 วัน 
นับจาก
โครงการ
แล้วเสร็จ 

ผู้บริหาร 1. ใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
(Performance Indication)
ภายใน 15 วัน 
นับจากโครงการแล้วเสร็จ 
2.แบบตดิตามผลการด าเนินงาน
และแบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์
3. รวบรวมข้อมูลตามข้อ 1
รายงานให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
ทราบในรอบการตดิตามครั้งที่ 1
หรือ2  

ภายในเดือน เม.ย.และ 
ต.ค. ของทุกปี 

คณะติดตามฯ 
 

1. ตรวจสอบรายงาน  
2. วิเคราะห์รายงาน
ตามแบบ  
3. รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ  

ทุกรอบ 6 
เดือน 

2 ครั้ง/ป ี

คณะติดตามฯ 1. ตรวจสอบรายงาน  
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ  
3. เสนอผู้บริหารทราบ  

6 เดือน/ครั้ง 

 ผู้บริหาร ๑. เสนอสภาเทศบาลและ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เพื่อทราบ 
๒. ประกาศให้ประชาชนทราบ 

๑. ภายในเดือน
เมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
๒. ประกาศโดยเปิด 
เผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 
  



แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแบบ 

แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
การด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอน มากน้อยเพียงใด อย่างไร 

ประโยชน์ 
เป็นเครื่องมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเอง และส าหรับองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการด า เนินการเป็นไปตาม
ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอก
ข้อมูล และส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 

ระยะเวลาในการติดตามผล 
แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการประเมิน

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนแตกต่างกันไป 

องค์ประกอบของแบบ 
แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 18 ข้อ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

6 ข้อ  และส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 12 ข้อ (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการ
ด าเนินการ /ไม่มีการด าเนินการตามประเด็นการประเมิน หรือช่วยก ากับนั่นเอง) 

  



แบบช่วยก ากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้อง 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
 
เทศบาลต าบลดงขุย 

ประเด็นการพัฒนา 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที ่1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น  /  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  /  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  /  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  /  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  /  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  
ยุทธศาสตร์การพฒันา  

/  

ส่วนที ่2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล  /  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  /  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น  

/  

10. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถ่ิน  

/  

11. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

/  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  /  
13. มีการก าหนดเปา้หมายการพัฒนาท้องถิ่น  /  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา  /  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  /  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  /  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  /  
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  /  

  



แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงาน 
คณะกรรมการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงขุย ได้ก าหนดระยะเวลาติดตาม 6 

เดือน/ครั้ง และก าหนดแบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนดมาให้  โดยเลือกใช้แบบที่ (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indication)
เพ่ือติดตามประเมินผลที่ไดจากการด าเนินงานเปนระยะๆ ซึ่งจะท าใหสามารถแก้ไขปญหาไดทันตอเหตุการณ
หรือใชผลการประเมินที่ผานมาเปนแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นในโอกาสตอไป โดยให้
ผู้จัดท าโครงการด าเนินการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามแบบฯ ภายใน 15 วัน หลังจากโครงการแล้วเสร็จ 

องค์ประกอบของแบบ 

 
 
 

ตัวอย่างแบบ 
 

การรายงานข้อมูลโครงการฯต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เทศบาลต าบลดงขุย 
ตามตัวแบบ Performance Indication 

 

โครงการ .................................................................................................... .......................... 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ....................................................................................................... .... 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ......................................................... ........ 
ยุทธศาสตร์ เทศบาลต าบลดงขุยที่  ......................................................................................  
แนวทางการพัฒนา   ............................................................................................................  

งบประมาณ 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ในแผนพัฒนา

เทศบาล  พ.ศ. .......... 
งบประมาณในเทศบัญญัติ 

พ.ศ ......... /จ่ายขาดเงินสะสม 
งบประมาณคงเหลือ 

   
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ผลกระทบ 
   
 

กรอบของแผนการด าเนินงาน .................................................................................(ระยะเวลาตามแผน
ด าเนินงาน) 

กระบวนการด าเนินการ (Processes) 
ก่อนด าเนินการ (input) ระหว่างด าเนินการ ภายหลังด าเนินการ 

(ประกาศงานตามระเบียบหรือไม่
เข้าแผนพัฒนาถูกต้องหรือไม่ 
เพ่ิมแผนพัฒนาหรือโอน
งบประมาณตั้งจ่าย) 

(ข้ันตอนการด าเนินการ) (มีการทดสอบ / ตรวจวัด 
มรการประเมินความพึงพอใจ 
มีการสุ่มตรวจ) 

Input Process Output 



 
 
ผลผลิต (Output) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    เช่น  สร้างถนนได้มาตรฐานตามแบบฯ คณะกรรมการตรวจรับงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา 
 ขุดลอกคลอง  ความกว้าง x ยาว x ลึก เรียบร้อย โดยคณะกรรมการตรวจรับงานแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ผลกระทบ (Impacts) 

ปัญหาหรืออุปสรรค 
แต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
แนวทางแก้ไขหรือพัฒนาต่อไป 

  

 
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  
………………………………………………………………………………………………………………… 

ให้น าข้อมูล Kpi ที่ระบุไว้ในแบบ ผ 01 น ามาตอบ (บอกประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงการได้) เช่น ผล
การส ารวจความพึงพอใจ พบว่าประชาชนร้อยละ 60 ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างถนนสายนี้ รายละเอียด
ตามแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน ........... ชุด   ซึ่ง .............................. (หน่วยรับผิดชอบ) ได้ด าเนินการ
ประเมินโครงการในระหว่างวันที่ ..................................................... รายละเอียดต ามเอกสารแนบ (แบบ
ประเมินฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ของแบบ  
แบบติดตามผลการด าเนินงานของท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ  

(1) ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(2) ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

ประโยชน์  
1. เป็นเครื่องมือส าหรับเทศบาลต าบลดงขุย ที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้า

ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะท าให้
ทราบสถานการณ์ในการด าเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่ายุทธศาสตร์ที่
ก าหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  

2. เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

ระยะเวลาในการติดตามผล  
แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือน
แรกของปีงบประมาณ จะช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ใน
การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีก าหนดระยะเวลาในการ
จัดท าแผนแตกต่างกันไป  

องค์ประกอบของแบบ  
แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่

ส าคัญ    4 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
- ชื่อหน่วยงาน  
- จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
- รายงานผลการด าเนินงาน  
- ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ  
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 
 



 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
ค าชี้แจง : มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลดงขุย 

2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 และ 2 ในการติดตามครั้งที่ 1 ภายในเดือนเมษายน, ไตรมาสที่ 3 
และ 4 ในการติดตามครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 
 (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)  (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)    
 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)   (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) 
 
ส่วนที ่2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

7 5,905,000 0 0 0 0 0 0 

2. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

27 4,240,000 24 3,760,000 24 3,760,000 24 3,760,000 

3. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

5 330,000 5 330,000 5 330,000 5 330,000 

4. การพัฒนาด้าน
สังคม 

35 7,543,500 35 15,991,500 34 6,040,000 34 6,088,500 

5. การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจดัการ 

66 7,162,800 62 6,413,000 62 5,943,000 61 5,913,000 

รวม 140 25,181,300 126 26,494,500 125 16,073,000 124 16,091,500 

 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2561 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 
 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได ้

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

2 5.00 2 20.00 - - - - 5 7.94 7 5.00 

๓. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

16 65.00 3 30.00 - - - - 4 3.34 27 19.28 

๔. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

0 - - - - - - - - - 5 3.57 

๕. การพัฒนาด้าน
สังคม 

9 20.00 5 50.00 - - - - 3 7.77 35 25.00 

๖. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
จัดการ 

33 15.00 - - - - - - 51 8095 66 47.15 

รวม 58 100 10 100 - - - - 63 100 140  100 

 
ซึ่งตามโครงการที่ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตาม 

เทศบัญญัติ 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3 875,000.00 
2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน่ 24 4,160,000.00 
3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 3 80,000.00 
4. การพัฒนาด้านสังคม 26 5,917,700.00 
5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจดัการ 40 5,932,800.00 

รวม 96 16,965,500.00 
 
และโครงการที่ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตาม 

เทศบัญญัติ 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4 875,000.00 

รวม 4 3,535,000.00 



 
5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 ตั้งแต่ 1 เมษายน  ถึง 30 กันยายน 2560 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ งบเงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - - 404,500.00 100 404,500.00 4.43 
2.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

2,275,793.52 26.07 
- - 

2,275,793.52 24.92 

3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  - - - - - 
4. การพัฒนาด้านสังคม 3,339,780.00 38.26 - - 3,339,780.00 36.56 
5.การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร
จัดการ 

3,113,771.00 35.67 
- - 

3,113,771.00 34.09 

รวม 8,729,344.52  404,500.00 - 9,133,844.52  
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน โครงการ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

- - - - - - 
รวม - - - - - 

 
 
ส่วนที ่4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

1. จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนมีมากท าให้อัตราความส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า  

2. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน มีการโอนเงินงบประมาณบ่อยครั้ง และเงิน
อุดหนุนที่ได้รับจัดสรรน้อยลง  

3. ระยะเวลาในการด าเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้  
สรุป  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และฉบับเพ่ิมเติม ของ
เทศบาลต าบลดงขุย ตามที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน โดยในปี พ.ศ.๒๕61  บรรจุไว้  140 โครงการ 
สามารถน าแผนมาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 96  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 68.57 ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และฉบับ
เพ่ิมเติม 

 
 
 
 



 
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
ที่ก าหนดไว้  
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เทศบาลต าบลดงขุย 

2. วัน /เดือน /ปีที่รายงาน      31 มีนาคม 2561 
 

ส่วนที ่2 โครงการในป ี2561  
3. จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕61 และจ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏ
อยู่ 

ในเทศบัญญัติ 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
ตั้งแต่ 

1 ตุลาคม 2560 ถึง  
31 มีนาคม 2561 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3 2 
2.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 24 16 

3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 3 0 
4. การพัฒนาด้านสังคม 26 9 
5.การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิารจัดการ 40 33 

รวม 96 58 
 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
โครงการที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61   

จ านวน 96  โครงการ แต่โครงการที่ได้ปฏิบัติจริง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 จ านวน  58  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 60.42  
 
 
 

 
 
 
 



บทที่ ๔ 
บทสรุป 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงขุย ครั้งที่ 2/2561 
ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงขุย ได้ตรวจติดตามการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561  ผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรก 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 

2561 ดังนี้ 

1. ผลการพิจารณาโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบที่ 1/2561  6 เดือน
แรก 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา                                             10 9.09 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.09 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.18 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 9.45 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย   (60)  
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ     5 3.36 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ      5 3.36 
     5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ       3 2.64 
     5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 4.00 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี)  3 2.64 
     5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 3.36 
     5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 3.91 
     5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  3 2.64 
     5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ  5 4.09 
     5.10 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  5 4.09 
     5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  4 3.18 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  5 3.64 
     5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 3.64 
     5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอบคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04  3 2.64 

รวม 100 84.00 

2. การจัดท าโครงการในแผนพัฒนา 

โครงการที่เทศบาลได้ติดตามรายงานตามแบบ PI (Performance Indicator) จ านวน  15 โครงการ 
ได้แก่ 

ส านักปลัดเทศบาล 
     1. โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     2. อุดหนุนโครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจช่วยผู้ประสบภัยและผู้เดือดร้อนจังหวัดเพชรบูรณ์ 



     3. อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอชนแดน 

 

กองช่าง 

     1. โครงการปรับปรุงทางเดินเท้ารอบอาคารส านักงานเทศบาลต าบลดงขุย พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 
140.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลดงขุยก าหนด 
     2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร ซอยข้างวัด
สว่างเนตร ตามแบบเทศบาลต าบลดงขุยก าหนด 
     3. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร ซอยเทศบาล 11 ตาม
แบบเทศบาลต าบลดงขุยก าหนด 
     4. โครงการต่อเติมห้องภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
     5. โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลดงขุยก าหนด 

กองสวัสดิการสังคม 
1. โครงการชุมชนพอเพียง 
2. โครงการชุมชนสีขาว 
3. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ 
5. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 
6. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการสงเคราะห์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
7. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 

 
 
 

 

ข้อเสนอ 

คณะกรรมการมีข้อเสนอ 2 ประเด็น ดังนี้ 
1. การติดตามการด าเนินโครงการ คณะกรรมการฯ ประสงค์ตรวจติดตามการด าเนิน

โครงการในงบลงทุน (โครงการก่อสร้างต่างๆ) 2 ระยะ ได้แก่ ก่อนด าเนินการ และระหว่างด าเนินการ ขอให้
เทศบาลแจ้งข้อมูลแก่คณะกรรมการ เพ่ือด าเนินการตรวจติดตาม ต่อไป 

2. การรายงานข้อมูลในแบบ PI ให้ผู้รายงานจัดเตรียมเอกสารประกอบ ได้แก่ ภาพถ่ายและ
รายละเอียดโครงการ ส่งคณะกรรมการให้ครบถ้วน 

 


