
๑ 

 

ส่วนที ่๑  
บทน ำ 

 
  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับ ที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ 
  ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
  ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
   ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน  
  ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน 
 

  ดังนั ้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื ่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น
ได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน การติดตามและการประเมิน ผลถือได้ว่าเป็นเครื่อง มือที่จำเป็น ใน
การปรับปรุง ประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรม
ภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่
กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ
ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาใน
การตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกบักลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บั
ประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิด
ประสทิธภิาพในการใชต้น้ทุน (cost-effective) ด าเนินงานดา้นต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆการระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตาม



๒ 

 

ดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง 
ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้
ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อย
ให้เป็นหน้าที่ขอหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยาก
ซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความ
ซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่
จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวน
หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสาหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่ง ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จ
ตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับ
การใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ ่งผลที ่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) ที ่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี ้การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
 

  ดังนั ้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะ
ดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
เพราะว่าการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผน
ไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้น  ก็ตามหรือ
จากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื ่อให้เกิด ความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่ บอกถึง การบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน ซี่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี 
 

          จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) รายงานผลและเสนอแนะความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและ ข้อ ๑๔ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น



๓ 

 

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
 ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จึงได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 ๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิน
ทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์ และ
แนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือ
การจับผิดแต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี ว่าเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือ การประชาคมท้องถิ ่นได้ ดำเนินการตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ หรือไม่ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัด
ระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่ง ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ โครงการ ( input)การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่ จะกระทำหรือไม่กระทา
หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและ
ประเมิน ผลนี้มี ทั้งในรูป ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่ 
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ำกับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ และที่สำคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
 
 
 

 

 

 

 



๔ 

 

 
 ๒. ความส าคญัของการติดตามและประเมินผล 

          เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เมื่อมีการใช้
จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณ
การรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง รวบรวมรายงานการเงิน และสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน เพื่อใช้
ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
          ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังนี้ 
          ๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน ตาม
กฎหมายและต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
          ๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นผู ้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จาก
โครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 
          ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
          ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น ำ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้ง งบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรอง
เงินสะสม หรือเงินกู ้
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ
ที ่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปีเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
          กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
ทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก ำหนดไว้
หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึง จุด
แข็ง(strengths) จดุอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุง
แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
และนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและ
เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง 



๕ 

 

ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดอ่อน ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและ
จะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่ นเพื่อรอ
โอกาสและสุดท่ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งาน
ต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดก
ตามและประเมินผลซึ ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั ่งยืน เ ป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 ๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
   

๑. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
  ๒. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน 
  ๓ เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
  ๔. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
  ๕. เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
  ๖. เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
  ๗. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
  ๘. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
  ๙. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 ๔. ขัน้ตอนการติดตามและประเมินผล 
 

 ขั้นตอนที่ ๑ 
  แต ่ งต ั ้ ง  คณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น  ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้ 
  ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
  ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
  ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
  ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
  ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
     ขั้นตอนที่ ๒ 
         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) 
 
 



๖ 

 

 
 

     ขั้นตอนที่ ๓ 
         คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒) 
 

      ขั้นตอนที่ ๔ 
         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ 
(๓) 
 

     ขั้นตอนที่ ๕ 
         ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ 
(๕) 
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ผังข้ันตอนการดาเนินการติดตามและ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผงัขัน้ตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพฒันา
ท้องถ่ิน 

๑.ก าหนดแนวทาง วิธีในการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันา 

๒. ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันา 

๓.รายงานผลและเสนอความเหน็ ซ่ึง
ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาต่อผูบ้ริหารท้องถ่ิน 

๕.ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีผูบ้ริหารท้องถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดงักลา่วและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า

สามสิบวนั โดยอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 

๔.ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภา
ท้องถ่ิน และคณะกรรมการพฒันา

ท้องถ่ิน 



๘ 

 

  ๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ได้กำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ โดยอาศัย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน๒๕๕๖ เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง 
แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัท าและประสานแผนพฒันาสามปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
       ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
        ๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) 
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output) การประเม ินผลกระทบการประเม ินผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้ 
              (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
                      การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็น
ห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 
              (๒) ความสอดคล้อง (relevance) 
                     มี ความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 
           (๓) ความพอเพียง (adequacy) 
          การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น 
              (๔) ความก้าวหน้า (Progress) 
 



๙ 

 

          พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
          ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
            มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีถนนในการสัญจรไปมาได้ สะดวก ปลอดภัยประชาชนมีน้ ำใช้ในการอุปโภค-
บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้าใน
การเกษตรพอเพียง 
          ๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
            เด็กได้รับการศึกษาขั้นข้ันพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดแูลอย่าง
ทัว่ถงึ กลุ่มอาชพีมคีวามแขง้แขง็ โรคตดิต่อ โรคระบาด โรคอุบตัใิหมล่ดลง สภาพความเป็นอยู่ดขี ึน้ 
มทีีอ่ยู่อาศยัทีม่สีภาพมัน่คงแขง็แรง ประชาชนมสีุขภาพร่างกายแขง็แรง 
          ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
            ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติดปลอดการพนัน อบายมุข 
การทะเลาะวิวาท 
          ๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
            มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมาก ขึ้น 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดารงชีวิต 
          ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะใน
ชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น 
          ๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่
คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม 
และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ ถึง คุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นสืบไป 
        (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
          ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบ
เกิดขึ้น หรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
หรือไม่ งบประมาณถูก ใช้ ไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่าง
คุ้มค่า มีการบำรงุรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 
       (๖) ประสิทธิผล (effectiveness) 
         ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบ
ต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
       (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) 
         ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาค
และระดับประเทศ 
       (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
         เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ



๑๐ 

 

สุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร 
สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 
     ๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับ
ชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่
บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู ่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ ่งกันและกัน กับ
สภาพแวดล้อมภายใต้ สังคมที่เป็นทั้ง ระบบเปิด มากกว่า ระบบปิด ในปัจจุบัน โดยการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อม
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้ 
       (๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการ
ตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้ เกิดการบูรณาการ (integration) 
ร่วมกัน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็น
การระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
       (๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
          เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น 
การวิเคราะห์ ห่วงโซ่ แห่ ง คุณค่า ภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสาย
งาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
 
     ๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
        ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมทั ้งที่
เปลี่ยนแปลง 
        ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติม 
 ๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 ๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา 
 ๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
 ๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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๖. ระเบียบ วิธีการในการตดิตามและประเมินผล 

        ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ 
ประการ ดังนี้ 
        ๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 
               (๑) ผู ้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้ แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู ้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
               (๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
                   คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและราย
หกเดือนได้ ดังนี้ 
               รายไตรมาส 
               (๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม) 
               (๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม) 
               (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน) 
               (๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน) 
               ระยะ ๖ เดือน 
               (๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม 
               (๒) เดือน เมษายน – กันยายน 
 

      (๔) เครื่องมือ อันได้แก่ 
        เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิง
คุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได ้ร ับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์
ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 
     (๕) กรรมวิธี อันได้แก่ 
        เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ซึ ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดาเนินการ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการทรัพย์สินต่าง ๆ มี
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อยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ 
เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล (data analysis) 
  ๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
    (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล 
      ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร สอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 
 
    (๒) วธิกีารเกบ็รวมรวมขอ้มลูการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
       โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี 
แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียน
ทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถาม
ประชาชนในพืน้ที ่
 

๗. เครื่องมือที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผล 

 สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้ 
  ๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
     (๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติ งาน ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/
ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
             แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
      (๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 

  ๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
        เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้ มี การ
ประเมินความพึง พอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ ทราบถึงผลเชิง คุณภาพในการดำเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
         แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
         แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมือง รามันห์ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 

http://www.dla.go.th/
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         แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลตำบลเมือง 
รามันห์ (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
   ๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ 
  กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 
   ๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
  ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุง แก้ไขอย่างชัดเจน ทั้ง วัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน การปฏิบัติ 
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทกให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติเป็นต้น 
   ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
 ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
  ๖) ทำให้ทราบว่า แผนงานที่ นำไปปฏิบัติ มีจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน(weaknesses)อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุง แก้ไขโครงการหรือไม่(ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลต่างๆ) 
  ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
  ๙) การประเมนิจะท าใหเ้กดิความกระจ่างชดัว่าโครงการใดทีน่ าไปปฏบิตัแิลว้ไดผ้ลด ีสมควร
จะขยายโครงการใหค้รอบคลุมกวา้งขาวยิง่ขึน้หรอืโครงการใดมปัีญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคลอ้ง
กบัการแกไ้ขปัญหาของสงัคมควรจะยุตโิครงการเสยีเพื่อลดความสูญเสยีให้น้อยลง หรอืในกรณีที่มี
โครงการทมีลีกัษณะแข่ง ขนักนัการประเมนิผลจะทาให้ทราบว่าโครงการใดมปีระสิทธภิาพในการ



๑๔ 

 

แก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด า เนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบ
ความส าเรจ็ หรอืใหผ้ลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลกิทิง้เสยี 

 
 ๙. คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเมอืงรามนัห ์

 ๑.นายสะตอพา       วาแมดซีา     ผูท้รงคุณวุฒ ิ            ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเอกลกัษณ์    ปะจมิะเยง็    สมาชกิสภาเทศบาล  กรรมการ 
 ๓. นายราเชนทร ์    เจ๊ะมะ    สมาชกิสภาเทศบาล  กรรมการ 
 ๔. นายมะคอเละ    ปาระเปะ    สมาชกิสภาเทศบาล    กรรมการ 
 ๕. นางอญัชนา         ยซูาร ี    ผูแ้ทนประชาคม  กรรมการ 
 ๖.  นายตอเละ          โตะมะ      ผูท้รงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
 ๗. สาธารณสุขอ าเภอรามนั     กรรมการ 
 ๘. ปศุสตัวอ์ าเภอรามนั      กรรมการ 
 ๙. ปลดัเทศบาลต าบลเมอืงรามนัห ์    กรรมการ 
 ๑๐. หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาลต าบลเมอืงรามนัห ์  กรรมการ 
 ๑๑. นางอามเีนาะ   ซาเมาะ        ผูแ้ทนประชาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
 

ส่วนท่ี ๒ 
 

ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
“ศูนย์การเรียนรู้เด่น  คุณภาพชีวิตเป็นเลิศ  สู่สังคมสันติสุข” 

 
พันธกิจ 

  ๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๒ ปรับปรุงพัฒนากายภาพของเมืองให้สวยงาม สะอาดและน่ามอง 
  ๓  ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถพึ่งตนเองได้  และเป็นชุมชนที่
เข้มแข็งโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและความสงบเรียบร้อย  
          ๔  ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชน  สมาชิก  และบุคลากรเทศบาล ในการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง    การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานให้ทันสมั ย   และร่วมกัน
กำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา 

               ๕ ส่ ง เสริม ให้องค์กรจัดระบบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการและอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  ๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ศาสนา และวัฒนธรรมตลอดจนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  ๓. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับรากหญ้า 
  ๔. การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพทำให้เกิดประสิทธิผล 
  ๕. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านนี้ มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ   
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ   ส่งเสริมการสาธารณสุข   ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน  โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  

๑. การส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
๒. การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 
๓. การส่งเสริมการสาธารณสุข 
๔. การส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
๕. การส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

๒.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนน่าอยู่ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านนี้ มุ่งเน้นการจัดระบบคมนาคม การจัดสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การวางผังเมืองตลอดจนการวางผังเมือง   การควบคุมการก่อสร้าง   เพ่ือให้เทศบาลตำบลเมืองรา
มันห์ เป็นเมืองน่าอยู่ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณะครอบคลุมพ้ืนที่  โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

๑. การคมนาคม 
๒. การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๓. การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 
๔. การจัดบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านนี้   มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ภายในของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย  การประชาสัมพันธ์  
ข่าวสาร และการอนุรักษ์ศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี   โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

๑. การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๓. การส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ 
๔. ส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

๒.๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านนี้   เน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกระดับ  
รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่ง
เป็นปัญหาระดับชาติและมีความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา  โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

๑. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 

 
 
 

 



๑๗ 

 

ส่วนท่ี ๓ 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมู ลดังกล่าว
เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสา
หรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานแบบบันทึก
ข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้ 
 ๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
    เป็น เครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือ ประเมิน ผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การปฏิบัติ งาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจ กรรม โครงการ
ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ ่งต ัวบ่งช ี ้การปฏิบัต ิงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเก ี ่ยวกับปัจจัยน้าเข้า 
(Input)กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทางานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี้การ
ปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่
กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื ่อให้ทราบ
ข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in 
– depth evaluation) เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น 
 ๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
    ๒.๑ ทาให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามาน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่
สำเร็จ เพราะเหตุใด ประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม ่
    ๒.๒ สามารถคาดการณล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม
เหลานั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อ เหตุการณ์ หรือแม่ว่าเหตุการณจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบ
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
    ๒.๓ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีข้ึน 
 
 

 



๑๘ 

 

  ๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา
ในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตางๆ โดยคาดหวังว่าจะเปน็เครื่องมือ
กระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
 ๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
    ๓.๑ เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา 
    ๓.๒ เพ่ือให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
    ๓.๓ เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ 
 ๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
    ๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
    ๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
    ๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
    ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 

 ๔.๑ การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้ 
    (๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๓) ดังนี้ 
        ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน) 
        ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน) 
    (๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
        ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน) 
       ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน) 
    (๓) การนำแผนไปปฏิบัติ 
        ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ (๕ คะแนน) 
        ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน) 
 
 ๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้ 
     คะแนน ๒๕   คะแนนขึ้นไป = ดีมาก 
    คะแนน ๒๐ - ๒๕ คะแนน = พอใช้ 
    ต่ำกว่า ๒๕    คะแนน = ต้องปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ตวับ่งชีท้ี ่๑ : ขัน้ตอนการจดัท าแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑต์วัชวีดั : มกีารด าเนินการครบทุกขัน้ตอน คะแนนเตม็ ๕ คะแนน 
  ➢ มกีารด าเนินการครบทุกขัน้ตอน (๑๐ ขัน้ตอน)  ได ้ ๕ คะแนน 
      ➢ มกีารด าเนินการ ๘ – ๙ ขัน้ตอน   ได ้ ๔ คะแนน 
     ➢ มกีารด าเนินการ ๖ – ๗ ขัน้ตอน   ได ้ ๓ คะแนน 

      ➢ มกีารด าเนินการไมถ่งึ ๖ ขัน้ตอน   ไมไ่ดค้ะแนน 

 
ผลการตดิตามและประเมนิ 

ตวับ่งชีท้ี ่๑ : ขัน้ตอนการจดัท าแผนยุทธศาสตร ์
คะแนนเตม็  ๕ 
คะแนนทีไ่ด…้๔… 

ล าดบัที ่ การด าเนินการ 
มกีารด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย✓)   

๑ คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นจดัประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รฐัวสิาหกิจที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อแจ้งแนวทางการพฒันาท้องถิ่น รบัทราบปัญหา 
ความต้องการ ประเด็นการพฒันา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวชิาการ และแนวทางปฏิบตัิที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่ อ
น ามาก าหนดแนวทางการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา โดยใหน้ าขอ้มูล
พื้นฐานในการพฒันามาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พจิารณาประกอบการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

✓ 

๒ คณะกรรมการมกีารก าหนดแนวทางการพฒันา ✓ 
๓ คณะกรรมการไดน้ าขอ้มูลพืน้ฐานในการพฒันามาจากหน่วยงานต่าง ๆ และ

ขอ้มลูในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
✓ 

๔ มกีารทบทวนแผนยุทธศาสตร ์  
๕ มกีารเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมทอ้งถิน่ ✓ 
๖ มกีารพจิารณาแผนชุมชนทีเ่กนิศกัยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มกีารจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ ✓ 
๘ มกีารประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจดัท าร่างแผนยุทธศาสตร์ ✓ 
๙ มกีารประชุมคณะกรรมการพฒันาพจิารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ ✓ 
๑๐ ผูบ้รหิารประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาและประกาศใหป้ระชาชนทราบ ✓ 
 มกีารด าเนินการครบ ๘ ขัน้ตอน 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
 
 
ตวับ่งชีท้ี ่๒   : คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑต์วัชีว้ดั : มกีารด าเนินการตามประเดน็การพจิารณาการจดัท าแผน คะแนนเตม็ ๕ คะแนน 

       ➢ ประเดน็การพจิารณา ๑๐๐ คะแนน ได ้๕ คะแนน 

       ➢ ประเดน็การพจิารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได ้๔ คะแนน 

      ➢ ประเดน็การพจิารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน  ได ้๓ คะแนน 

       ➢ ประเดน็การพจิารณาต ่ากว่า ๘๐ คะแนน  ไมไ่ดค้ะแนน 
 

ผลการตดิตามและประเมนิ 
ตวับ่งชีท้ี ่๒ : คุณภาพแผนยทุธศาสตร ์

คะแนนเตม็  ๕ 
คะแนนทีไ่ด…้๔… 

แผนพฒันา การตดิตามและประเมนิ คะแนนประเมนิ คะแนนทีไ่ด ้
แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) 
การประเมนิคุณภาพของแผน ๙๑ ๔ 

 
 

รายละเอยีดผลการประเมนิคุณภาพของแผน 

แนวทางการพจิารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 
ของเทศบาลต าบลเมอืงรามนัห ์

 
ที ่ ประเดน็การพจิารณา คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้
๑ ขอ้มลูสภาพทัว่ไปของเทศบาล ๑๐ ๑๐ 
๒ การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ ๒๕ ๒๒ 
๓ ยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย ๖๕ ๕๙ 
๓.๑ วสิยัทศัน์ ๕ ๕ 
๓.๒ พนัธกจิ ๕ ๕ 
๓.๓ ประเดน็ยุทธศาสตร ์ ๑๐ ๑๐ 
๓.๔ เป้าประสงคข์องแต่ละยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓.๕ ตวัชีว้ดัและค่าเป้าหมายของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ ๑๕ ๑๕ 
๓.๖ กลยุทธข์องแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ ๑๐ ๑๐ 
๓.๗ บญัชรีายการชุดโครงการของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ ๑๕ ๙ 
 รวม ๑๐๐ ๙๑ 

 
 
 



๒๑ 

 

 
 
 
 
 
ตวับ่งชีท้ี ่๓ :  ขัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เกณฑต์วัชีว้ดั  :  มกีารด าเนินการครบทุกขัน้ตอน   คะแนนเตม็ ๕ คะแนน 

       ➢ มกีารด าเนินการครบทุกขัน้ตอน(๑๐ขัน้ตอน) ได ้๕ คะแนน 

       ➢ มกีารด าเนินการ ๘ - ๙ ขัน้ตอน    ได ้๔ คะแนน 

      ➢ มกีารด าเนินการ ๖ - ๗ ขัน้ตอน    ได ้๓ คะแนน 

       ➢ มกีารด าเนินการไมถ่งึ ๖ ขัน้ตอน    ไมไ่ดค้ะแนน 

 
ผลการตดิตามและประเมนิ 

ตวับ่งชีท้ี ่๓ : ขัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
คะแนนเตม็  ๕ 
คะแนนทีไ่ด…้๕… 

ล าดบัที ่ การด าเนินการ 
มกีารด าเนินการ 

(ใสเ่ครื่องหมาย ✓)   

๑ ก าหนดสดัส่วนในการจดัประชุมประชาคมตามหนังสอื ตามหนังสอื
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวนัที ่๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

✓ 

๒ มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมประชาคมทอ้งถิน่มากกว่ารอ้ยละ ๖๐ ของสดัสว่น ✓ 

๓ มกีารก าหนดประเดน็หลกัการพฒันา กรอบยุทธศาสตรแ์ละแนว
ทางการพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัรวมทัง้
วสิยัทศัน์  พนัธกจิ จุดมุ่งหมาย 

✓ 

๔ มกีารทบทวนแผนพฒันา ✓ 

๕ มกีารเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมทอ้งถิน่ ✓ 

๖ มกีารพจิารณาแผนชุมชนทีเ่กนิศกัยภาพมาบรรจุในแผนพฒันา ✓ 

๗ มกีารจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ ✓ 

๘ มกีารด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจดัท าร่าง
แผนพฒันา 

✓ 

๙ มกีารประชุมคณะกรรมการพฒันาพจิารณาร่างแผนพฒันา ✓ 

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคมพ.ศ.
๒๕๕๙ 

✓ 

 มกีารด าเนินการครบ ๑๐ ขัน้ตอน 



๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวับ่งชีท้ี ่๔  : คุณภาพแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) 
เกณฑต์วัชีว้ดั  : มกีารด าเนินการตามประเดน็การพจิารณาการจดัท าแผน คะแนนเตม็ ๕ คะแนน 

       ➢ ประเดน็การพจิารณา ๑๐๐ คะแนน ได ้๕ คะแนน 

       ➢ ประเดน็การพจิารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได ้๔ คะแนน 

      ➢ ประเดน็การพจิารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน  ได ้๓ คะแนน 

       ➢ ประเดน็การพจิารณาต ่ากว่า ๘๐ คะแนน  ไมไ่ดค้ะแนน 

 
ผลการตดิตามและประเมนิ 

ตวับ่งชีท้ี ่๔ : คุณภาพแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
คะแนนเตม็  ๕ 
คะแนนทีไ่ด…้…๔..... 

แผนพฒันา การตดิตามและประเมนิ คะแนนประเมนิ คะแนนทีไ่ด ้
แผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรบัแผนพฒันาเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ 

๙๑ ๔ 

 
รายละเอยีดผลการตดิตามและประเมนิผลโครงการส าหรบัแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.

๒๕๖๕) 
เพือ่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรแ์ละโครงการ 

ที ่ ประเดน็การพจิารณา 
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ทีไ่ด ้

๑ การสรุปสถานการณ์การพฒันา ๑๐ ๙ 

๒ การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ไปปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ ๑๐ ๙ 
๓ การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏบิตัใินเชงิคุณภาพ ๑๐ ๙ 
๔ แนวทางการพฒันาและยุทธศาสตรก์ารพฒันา ๑๐ ๙ 
๕ โครงการพฒันาประกอบดว้ย ๖๐ ๕5 
๕.๑ ความชดัเจนของชื่อโครงการ ๕ ๔ 
๕.๒ ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ ๕ ๕ 
๕.๓ จ านวนวตัถุประสงคม์คีวามเหมาะสมกบัโครงการ ๓ ๓ 



๒๓ 

 

๕.๔ เป้าหมาย(ผลผลติของโครงการ)มคีวามชดัเจนไปสู่การตัง้งบประมาณไดถู้กตอ้ง ๕ ๕ 
๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลติของโครงการ)มคีวามสอดคลอ้งต่อเนื่องกบัระยะเวลาสีปี่ ๓ ๓ 
๕.๖ งบประมาณมคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย(ผลผลติของโครงการ) ๔ ๔ 
๕.๗ มกีารประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวธิกีารงบประมาณ ๕ ๔ 
๕.๘ มงีบประมาณทีผ่่านมา ๓ ปียอ้นหลงั ตามความเป็นจรงิ ๓ ๓ 
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปีทุกโครงการ ๕ ๔ 
๕.๑๐ มกีารก าหนดตวัชีว้ดั(KPI)และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลทีค่าดว่าจะไดร้บั ๕ ๕ 
๕.๑๑ ตวัชีว้ดั(KPI) วดัไดถู้กตอ้งตามหลกัของการจดัท าโครงการ ๔ ๓ 
๕.๑๒ ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั สอดคลอ้งกบัโครงการ ๕ ๔ 
๕.๑๓ ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ ๕ ๕ 
๕.๑๔ หน่วยงานรบัผดิชอบหลกัสอดคลอ้งกบั แบบ ยท. ๐๓ และ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 
 รวม ๑๐๐ ๙๑ 

 
 
 
 

ตวับ่งชีท้ี ่๕  :  การด าเนินโครงการ 
เกณฑก์ารประเมนิ : การด าเนินโครงการ   คะแนนเตม็ ๕ คะแนน 
       ➢ด าเนินการไดม้ากกว่ารอ้ยละ ๕๐  ได ้๕ คะแนน     
   ➢ด าเนินการไดม้ากกว่ารอ้ยละ ๔๐  ได ้๔ คะแนน    
    ➢ด าเนินการไดม้ากกว่ารอ้ยละ ๓๐  ได ้๓ คะแนน   
     ➢ด าเนินการไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ  ๓๐  ไมไ่ดค้ะแนน 

 
ผลการตดิตามและประเมนิ 

ตวับ่งชีท้ี ่๕ : การด าเนินโครงการ 
คะแนนเตม็  ๕ 
คะแนนทีไ่ด…้๐… 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

รอ้ยละ คะแนนทีไ่ด ้

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ๑02 ๑๐๐.๐๐ ๐ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๖๓ ๖๑.๗๖  
เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ๖๓ ๖๑.๗๖  
การด าเนินงานจรงิ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ 18 17.64  

 
หมายเหตุ : ค านวณรอ้ยละจากแผนพฒันาทอ้งถิน่ (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 
ตวับ่งชีท้ี ่๖   : ผลกระทบหรอืความเสยีหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑก์ารประเมนิ : ผลกระทบหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ คะแนนเตม็ ๕ คะแนน 



๒๔ 

 

       ➢ ไมม่ผีลกระทบ   ได ้๕ คะแนน      

   ➢ มผีลกระทบ ๑ โครงการ  ได ้๔ คะแนน     
    ➢ มผีลกระทบ ๒-๓ โครงการ ได ้๓ คะแนน    
     ➢ มผีลกระทบมากกวา่ ๓ โครงการ ไมไ่ดค้ะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตวับ่งช้ีท่ี ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเตม็  ๕ 
คะแนนท่ีได้…๕… 

โครงการด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ คะแนนทีไ่ด ้

โครงการทีด่ าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๑๘ ๐ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๔ สรุปผลการประเมนิตวับ่งชี ้
ล าดบั
ที ่

ตวับ่งชี ้ คะแนน
เตม็ 

คะแนนที่
ได ้

๑ ขัน้ตอนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ ๕ ๔ 
๒ คุณภาพของแผนยุทธศาสตร ์ ๕ ๔ 
๓ ขัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรอืความเสยีหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 
 คะแนนรวม ๓๐ ๒๒ 

 
 ข้อคิดเหน็ 
  จากสรุปผลการประเมนิตวับ่งชีก้ารปฏบิตังิาน คะแนนที ่   ๒๒     คะแนน  ซึง่ถอืว่าอยู่ใน
เกณฑ ์พอใช ้ โดยคะแนนทีม่คี่าน้อยคอื ตวับ่งชีท้ี ่๕ การด าเนินโครงการ ได ้๐  คะแนน จากคะแนนเตม็ ๕ 
โดยมจี านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินงานในปี ๒๕๖๓ เพยีง ๑๘  โครงการ จากจ านวนแผนทัง้สิน้ ๑๐๒  
 



๒๕ 

 

 ข้อเสนอแนะ 
  เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลเมอืงรามนัห ์บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดเอาไว้
ในแผนพฒันา จงึเหน็ควรผูบ้รหิารเหน็ความส าคญัของการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ใหม้ากกว่านี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๔ 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตามแบบ ๑-๓/๑ 
(แบบอื่น ๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองสว่นทอ้งถิน่) 
และการตดิตามและประเมนิคุณภาพแผนพฒันา 

  ในการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิ ผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเมอืงรามนัห์ ได้ก าหนดเครื่องมอื อุปกรณ์ สิง่ที่ใช้เป็นสื่อสา
หรบัการตดิตามและประเมนิผล เพื่อใช้ในการรวบรวมขอ้มูลแผนพฒันาที่ได้ก าหนดขึน้ ซึ่งมผีลต่อ
การพฒันาทอ้งถิน่ ขอ้มูลดงักล่าวเป็นไดท้ัง้ขอ้มูลเชงิปรมิาณ และขอ้มูลเชงิคุณภาพ มคีวามจ า เป็น
และส าคญัในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากแผนพฒันา เป็นแบบสอบถาม แบบวดั
คุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตวับ่งชีข้องการปฏบิตังิานแบบบนัทกึขอ้มูล แบบรายงาน เพื่อน าไป



๒๖ 

 

วเิคราะห์ทางสถติ ิและการหาผลสมัฤทธิโ์ดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกบับรบิทของท้องถิน่ โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คอืการประเมนิผลในเชงิปรมิาณ โดยใชแ้บบตดิตามและประเมนิผลแบบ ๑ 
– ๓/๑ (แบบอื่น ๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิน่) และการตดิตามและประเมนิคุณภาพ
แผนพฒันาโดยมรีายละเอยีดในการตดิตามและประเมนิผล ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
แบบท่ี ๑ การก ากบัการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี ๑  เป็นแบบประเมนิตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วน
          ทอ้งถิน่ โดยจะท าการประเมนิและรายงานทุก ๆ ครัง้ หลงัจากทีอ่งคก์ร
ปกครอง         สว่นทอ้งถิน่ไดป้ระกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรแ์ลว้ 
 
 
 
 
 
ช่ือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน     เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห ์

ประเดน็การประเมิน 
มี 
การ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 

ส่วนท่ี ๑  คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน   

๑.    มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่   

๒.    มกีารจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่   

๓.    มกีารจดัประชมุอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ   

๔.    มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่   

๕.    มกีารจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่   

๖.    มคีณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่และประชาคมทอ้งถิน่พจิารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

  

ส่วนท่ี ๒  การจดัท าแผนการพฒันาท้องถ่ิน   

๗.    มกีารรวบรวมขอ้มลูและปัญหาส าคญัของทอ้งถิน่มาจดัท าฐานขอ้มลู   

๘.    มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามส่ีวนร่วมในการจดัท าแผน   

การติดตามและประเมินผลในเชิงปรมิาณตามแบบ ๑-๓/๑ 

(แบบอื่น ๆ :  ตามคู่มือกรมการปกครองสว่นทอ้งถ่ิน) 



๒๗ 

 

๙.    มกีารวเิคราะหศ์กัยภาพของทอ้งถิน่ (SWOT)เพื่อประเมนิสถานภาพ 
       การพฒันาทอ้งถิน่ 

  

๑๐.  มกีารก าหนดวสิยัทศัน์และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้ง 
       กบัศกัยภาพของทอ้งถิน่ 

  

๑๑.  มกีารก าหนดวสิยัทศัน์และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้ง 
       กบัยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

  

๑๒.  มกีารก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื   

๑๓.  มกีารก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถิน่   

๑๔.  มกีารก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา   

๑๕.  มกีารก าหนดยทุธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การพฒันา   

๑๖.  มกีารอนุมตัแิละประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา   

๑๗.  มกีารจดัท าบญัชกีลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร ์   

๑๘.  มกีารก าหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผลแผนยทุธศาสตร์   

 สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามประเด็นการประเมิน จากท้ังหมด ๑๘ ข้อมีการจัดทำและดำเนินงานตามแผนงานครบถ้วน
กระบวนการ 

 

 

 

 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คำชี้แจง : แบบท่ี ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการดำเนินงานทุก ๆ (รายไตรมาส) และทุก ๆ  ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - 
กันยายน ๒๕๖๓ 
ส่วนท่ี ๑  ขอ้มูลทัว่ไป 

๑.  เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห ์ อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา 

๒.  รายงานผลการด าเนินงาน  
         ไตรมาสที ่ ๑  (ตุลาคม – ธนัวาคม)      ไตรมาสที ่ ๒  (มกราคม – มนีาคม) 
          ไตรมาสที ่ ๓  (เมษายน – มถิุนายน)     ไตรมาสที ่ ๔  (กรกฎาคม –กนัยายน) 
 

 



๒๘ 

 

 

 

 



๒๘ 

 

 

ส่วนท่ี  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถ่ิน ปี ๒๕๖๓ 

๓.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
 

ยุทธศาสตร ์

ปีที ่๑ ๒๕๖๑ ปีที ่๒ ๒๕๖๒ ปีที ่๓   ๒๕๖๓                   ปีที ่๔  ๒๕๖๔ ปีที ่๕ ๒๕๖๕ รวม 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

๑ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พัฒ น า
เศรษฐกจิและคุณภาพชวีติ 

๖๐ ๑๕,๐๐๗,๙๐๐ ๔๔ ๑๔,๔๗๗,๙๐๐ ๔๘  ๑๕,๑๒๕,๙๐๐ ๔๙ ๑๔,๖๕๕,๙๐๐ ๕๐ ๑๕,๑๐๕,๙๐๐ ๒๕๑ ๗๔,๓๗๓,๕๐๐ 

๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาหมู่บา้น/
ชุมชนน่าอยู่ 

๔๐ ๓๔,๗๙๗,๐๐๐ ๒๐ ๒๒,๗๐๕,๐๐๐ ๑๗ ๒๙,๐๔๖,๗๐๐ ๒๓ ๓๒,๙๖๘,๙๐๐ ๑๓ ๑๖,๔๖๘,๐๐๐ ๑๑๓ ๑๓๕,๙๘๕,๖๐๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บ ริ ห า ร อ ง ค์ ก ร  ศ า ส น า แ ล ะ
วฒันธรรม 

๓๗ ๔,๐๓๑,๐๐๐ ๓๗ ๓,๘๘๑,๐๐๐ ๓๒ ๓,๒๗๐,๐๐๐ ๓๒ ๓,๒๖๐,๐๐๐ ๓๐ ๓,๑๘๐,๐๐๐ ๑๕๔ ๑๗,๓๐๒,๐๐๐ 

๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิง่แวดลอ้ม 

๑๐ ๘๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๘๐,๐๐๐ ๕ ๒๑๐,๐๐๐ ๕ ๒๙๐,๐๐๐ ๗ ๔๓๐,๐๐๐ ๒๘ ๒,๑๒๐,๐๐๐ 

รวม ๑๔๗ ๕๔,๖๔๕,๙๐๐ ๑๐๔ ๔๑,๔๔๓,๙๐๐ ๑๐๒ ๔๗,๖๕๒,๖๐๐ ๑๐๙ ๕๑,๑๗๔,๘๐๐ ๑๐๐ ๓๕,๑๘๓,๙๐๐ 
 

๕๔ 
 

๒๒๙,๗๘๑,๑๐๐ 



๒๙ 

 

๔.ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาปี ๒๕๖๓   

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

ทีเ่สรจ็ 

จ านวนโครงการทีอ่ยู่
ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทีย่งั
ไม่ไดด้ าเนินการ                    

จ านวนโครงการที่
มกีารยกเลกิ 

จ านวนโครงการ
ทีม่กีารเพิม่เตมิ 

จ านวนโครงการ
ทัง้หมด 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

๑. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
เศรษฐกจิและคุณภาพ
ชวีติ 

๑๑ ๑๐.๗๘ - - ๓๗ ๓๖.๒๗ - - - - ๔๘  ๔๗.๐๕ 

๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
หมู่บา้น/ชุมชนน่าอยู ่

๑ ๐.๙๘ - - ๑๖ ๑๕.๖๘ - - - - ๑๗ ๑๖.๖๖ 

๓.  ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาการบรหิารองคก์ร 
ศาสนาและวฒันธรรม 

๕ ๔.๙๐ - - ๒๗ ๒๖.๔๗ - - - - ๓๒ ๓๑.๓๗ 

๔ ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

๑ ๐.๙๘ - - ๔ ๓.๙๒ - - - - ๕ ๔.๙๐ 

รวม ๑๘ ๑๗.๖
๔ 

- - ๘๔ ๘๒.๓๕ - - - - 
๑๐๒ 

๑๐๐ 

 
สรปุ 
 โครงการทีไ่ดด้ าเนินการ   ๑๘  โครงการ 
 โครงการทีม่ใีนแผนพฒันา  ปี ๒๕๖๓    ๑๐๒     โครงการ 
   คดิเป็นรอ้ยละ         ๑๗.๖๔      
 

ความเหน็ของคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

  จากผลการดำเนินงานของเทศบาลในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มี โครงการที่ดำเนินการ
แค่  ๑๘   โครงการ  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๑๗.๖๔  ซึ่งถือว่าน้อยมาก  ควรแจ้งผู้บริหารดำเนินการโครงการ
ให้สอดคล้องกับแผนให้มากกว่านี้ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นไปเพราะปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโค
โรน่า จึงทำให้ไม่สามารถจัดทำโครงการได้เท่าที่ควร



๓๐ 

 

 

 

ส่วนท่ี  ๔  ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบติังาน 
๑. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบาง

โครงการตอ้งใชเ้งนิงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 ๒. ปัญหาที่เกดิจากภยัธรรมชาตทิี่ไม่สามารถควบคุมได ้ท าให้การด าเนินการบางโครงการ
เป็นไปดว้ยความล่าชา้ 
 ๓. ไดร้บังบประมาณล่าชา้ 
 ๔. โครงการที่บรรจุในแผนพฒันาท้องถิน่มจี านวนมากเกนิไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุก
โครงการ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 ๑. น าโครงการทีเ่กนิศกัยภาพของเทศบาลต าบลเมอืงรามนัห์ไปประสานกบัหน่วยงานอื่นที่
เกีย่วขอ้งเพือ่ขอกรบัการสนบัสนุนงบประมาณต่อไป 
 ๒. ควรด าเนินการซกัซ้อมและท าความเข้าใจถงึปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่
สามารถควบคุมได ้
 ๓. ควรจดัท าแผนตามสภาพปัญหาของพืน้ทีแ่ละตามความจ าเป็น 
 ๔. ควรมกีารสรุปตดิตามแผนเป็นรายไตรมาส เพือ่ตดิตามความกา้วหน้าของการด าเนินงาน 
 ๕. ควรทกีารตดิตามประเมนิผลตามแผนการด าเนินงานทีม่งีบประมาณอยู่แลว้ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     



๓๑ 

 

แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตรก์าร

พฒันา 

ค าช้ีแจง: แบบที ่ ๓/๑ แบบประเมนิตนเอง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระเมนิผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยก าหนด
ระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ ๓ เดอืน (รายไตรมาส) และทุก ๆ ๖ 
เดอืน โดยเริม่ตัง้แต่สิน้สุดโครงการ เดอืน ตุลาคม ๒๕๖๒ - กนัยายน ๒๕๖๓ 
ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลทัว่ไป 
 ๑.๑ ชื่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห์ 
 ๑.๒ รายงายผลการด าเนินงานระยะ ๑ ปี (เดอืน ตลุาคม ๒๕๖๒ - กนัยายน ๒๕๖๓) 
ส่วนท่ี ๒ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ยุทธศาสตรแ์ละจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการทีไ่ดป้ฏบิตัิ 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพฒันาทอ้งถิน่  
(พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

บรรจุใน          
เทศบญัญตั ิ
(น าไปปฏบิตั)ิ 

คดิเป็นรอ้ยละ     
ของโครงการที่
ปรากฏในแผน 

๑. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิและ
คุณภาพชวีติ 

๔๘  ๑๑ ๑๐.๗๘ 

๒. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนน่า
อยู่ 

๑๗ ๑ ๐.๙๘ 

๓. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการบรหิารองคก์ร 
ศาสนาและวฒันธรรม 

๓๒ ๕ ๔.๙๐ 

๔ ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

๕ ๑ ๐.๙๘ 

รวม ๑๐๒ ๑๘ ๑๗.๖๔ 
 
 

 

 

 



๓๒ 

 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๑ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตัง้ไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

๑. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิารสถานศกึษา ๔๙๑,๘๐๐ ๓๑๐,๘๐๐ เทศบญัญตั ิ  
๒. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายสนับสนุนสถานศกึษา

(ค่าจดัการเรยีนการสอน) 
๙๓,๕๐๐ ๙๐,๑๐๐ เทศบญัญตั ิ  

๓. โครงการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์การเรยีนการสอน ๙๓,๕๐๐ ๙๐,๑๐๐ เทศบญัญตั ิ  
๔. โครงการเสรมิเสรา้งเดก็เก่งเดก็กลา้ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เทศบญัญตั ิ  
๕. ค่าด าเนินการควบคุมป้องกนัโรคตดิต่อ ๖๐,๐๐๐ ๔๐,๗๗๕ เทศบญัญตั ิ  
๖. ค่าด าเนินการเอาชนะยาเสพตดิ ๔๐,๐๐๐ ๓๙,๙๐๐ เทศบญัญตั ิ  
๗. โครงการส าหรบัขบัเคลื่อนโครงการสตัวป์ลอดโรค

คนปลอดภยัจากพษิสุนัขบา้ 
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

เทศบญัญตั ิ  

๘. โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส ์ ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ เทศบญัญตั ิ  
๙. โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ ๓,๘๖๑,๘๐๐ ๓,๘๖๑,๘๐๐ เทศบญัญตั ิ  
๑๐. โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีคนพกิาร ๑,๑๕๐,๔๐๐ ๑,๑๕๐,๔๐๐ เทศบญัญตั ิ  
๑๑. ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายุและผูพ้กิาร

ในเขตเทศบาล 
๒๐,๐๐๐ ๑๙,๙๐๖ เทศบญัญตั ิ  

รวม     
 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๒ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนน่าอยู ่

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย

เหตุ ตัง้ไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยล. 
๐๔๑๐  สายบ้านรามัน-บ้านบาลอ 

๑,๒๗๗,๘๐๐ ๑,๒๔๐,๐๐๐ เทศบญัญตั ิ  

รวม ๑,๒๗๗,๘๐๐ ๑,๒๔๐,๐๐๐   

 

 

 

 



๓๓ 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๓ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการบริหารองคก์ร ศาสนา และวฒันธรรม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ ตัง้ไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

๑. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห ์

๓๔,๗๐๐ ๓๔,๗๐๐ เทศบญัญตั ิ  

๒. ค่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการ
พฒันาการจดัเกบ็รายได ้

๓๐,๐๐๐ ๒๗,๕๐๐ เทศบญัญตั ิ  

๓. ค่าใชจ้่ายในการจดังาน/กจิกรรมเฉลมิหรอื
เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร์
รามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณมหศรภมูพิล ฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๓,๓๐๐ เทศบญัญตั ิ  

๕. ค่าจา้งบุคคลภายนอกดแูลศูนยส์ารสนเทศเทศบาล
ต าบลเมอืงรามนัห ์

๑๕๖,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๐ เทศบญัญตั ิ  

รวม ๓๒๐,๗๐๐ ๓๒๐,๗๐๐   

 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ ๔ ยทุธศาสตรก์ารเสริมสร้างและรกัษาความสงบเรียบร้อย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย

เหตุ ตัง้ไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

๑. โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัิ
ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

๙๘,๐๐๐ ๙๗,๖๙๐ เทศบญัญตั ิ  

รวม ๙๘,๐๐๐ ๙๗,๖๙๐   

 
 
 
 
 

แบบที่ ๔ 



๓๔ 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ 

  เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้
ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจและดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑๔๐ 
คน โดยแยกเป็นชุมชนละ ๒๐ ชุด และได้ดำเนินการสำรวจเป็นที่เรียบร้อย สรุปได้ดังนี้ 

๑. เพศ 
เพศ จำนวน ร้อยละ 

ชาย ๘๓ ๕๙.๒๙ 
หญิง ๕๗ ๔๐.๗๑ 
รวม ๑๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

๒. อายุ 
อาย ุ จำนวน ร้อยละ 

ต่ำกว่า ๒๐ ป ี ๑๔ ๑๐.๐๐ 
๒๐-๓๐ ป ี ๓๔ ๒๔.๒๙ 
๓๑-๔๐ ป ี ๓๕ ๒๕.๐๐ 
๔๑-๕๐ ป ี ๒๓ ๑๖.๔๓ 
๕๑-๖๐ ป ี ๒๐ ๑๔.๒๙ 

มากกว่า ๖๐ ๑๔ ๑๐.๐๐ 
รวม ๑๔๐ ๑๐๐ 

 

๓. การศึกษา 
การศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา ๒๒ ๑๕.๗๑ 
มัธยมศึกษา ๒๙ ๒๐.๗๑ 
อนุปริญญา ๔๕ ๓๒.๑๔ 
ปริญญาตร ี ๓๐ ๒๑.๔๓ 

สูงกว่าปริญญาตร ี ๑๓ ๙.๒๙ 
อื่น ๆ ๑ ๐.๗๑ 
รวม ๑๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

๔. อาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จำนวน ร้อยละ 
รับราชการ ๑๔ ๑๐.๐๐ 

เอกชน ๑๙ ๑๓.๕๗ 
ค้าขาย ๒๔ ๑๗.๑๔ 

รับจ้าง ๒๙ ๒๐.๗๑ 
นักเรียน ๒๗ ๑๙.๒๙ 

เกษตรกร ๒๓ ๑๖.๔๓ 
อื่น ๆ ๔ ๒.๘๖ 
รวม ๑๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
๑)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๖.๔๓ ๔๒.๑๔ ๕๑.๔๓ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔.๒๙ ๔๓.๕๗ ๕๒.๑๔ 
๓)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๑๔.๒๙ ๓๕.๗๑ ๕๐.๐๐ 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๑๓.๕๗ ๓๗.๑๔ ๔๙.๒๙ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๖.๔๓ ๓๘.๕๗ ๔๕.๐๐ 
๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒๙.๒๙ ๕๐.๗๑ ๒๐.๐๐ 
๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

๒๙.๒๙ ๕๔.๒๙ ๑๖.๔๓ 

๘)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๓๑.๔๓ ๔๘.๕๗ ๒๐.๐๐ 
๙)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๐.๐๐ ๕๖.๔๓ ๒๓.๕๗ 

ภาพรวม ๑๘.๓๔ ๔๕.๒๔ ๓๖.๔๓ 
 
 
  
สรปุ 
 ผลการดำเนินการสำรวจ  ความพึงพอใจของประชาชนโดยสุ่มตัวอย่าง ในพ้ืนที่รับผิดชอบเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์ จำนวน ๗ ชุมชน จำนวน ๑๔๐ คน ในภาพรวมโดยสำรวจจากแบบสอบถามทั้งสิ้น ๙ 
ประเด็น   ภาพโดยรวมมีอยู่ด้วยกัน ๓  ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ และพอใจน้อย 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจมาก    คิดเป็นรอ้ยละ  ๑๘.๓๔ 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  พอใจ    คิดเป็นรอ้ยละ  ๔๕.๒๔ 
 จากจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม พอใจนอ้ย     คิดเป็นรอ้ยละ  ๓๖.๔๓ 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 

คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๐ 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๘ 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๐ 

๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๗.๓๘ 

๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๘ 

๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๓๑ 

๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๗.๔๒ 

๘)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๕ 

๙)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๖๘ 

ภาพรวม ๗.๔๓ 
  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนน่าอยู่ 

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
  

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๖.๙๑ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๖.๙๑ 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๖.๗๓ 

๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๖.๘๔ 

๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๗๑ 

๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๖.๙๓ 

๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๖.๙๐ 

๘)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๙๑ 
๙)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๘๗ 

ภาพรวม ๖.๘๕ 
  

 

 



๓๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๗.๑๘ 
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๖ 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๘ 

๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๗.๓๖ 
๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๒๐ 

๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๒๕ 

๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๓๔ 

๘)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๔๑ 

๙)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๓๙ 
ภาพรวม ๗.๓๑ 

  
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ๗.๐๔ 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๐๑ 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๖.๘๙ 
๔)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ ๖.๗๖ 

๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๗๙ 

๖)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๖.๘๔ 

๗)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๖.๙๘ 
๘)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๙๔ 

๙)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๖.๖๘ 

ภาพรวม ๖.๘๘ 
  

  

  

 

 

 



๓๘ 

 

 จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  มีคะแนนความพึง
พอใจอยู่ในระดับที่ ๑ รองลงมา  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ส่วนยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนน่าอยู่ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย  แต่ใน
ภาพรวมคะแนน เต็ม ๑๐ ยังได้ไม่เกิน ๗.๐๐ ถือว่ายังน้อยมาก ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

  สรุป ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  ๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เนื่องจากบาง
โครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ 
  ๒. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที ่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนว
ทางการดำเนินงานของเทศบาลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลจะดำเนินการ 
  ๓. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการ
เป็นไปด้วยความล่าช้า (เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) 
  ๔. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ  องค์กร ทำ
ให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 
  ข้อเสนอแนะ 

  ๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป 
  ๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
  ๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทุกชุมชน  
  ๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงาน
ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลให้มากกว่านี้ 
 

 

 


