
 



 
 

  

ค าน า 
 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลมาบแค  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลมาบแค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  
คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล    
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

                                                                      คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
                   แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลมาบแค 

                                                                                            ธันวาคม  2564 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลมาบแค มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
 1) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมาบแคที่สภาเทศบาลต าบลมาบแค คัดเลือก จ านวน 3 คน  
 2) ผู้แทนประชาคมทอ้งถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นเทศบาลต าบลมาบแค คัดเลือก จ านวน 2 คน  
 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค คัดเลือก จ านวน 2 คน  
 4) หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลต าบลมาบแค ที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค คัดเลือก จ านวน 2 คน  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลมาบแค  ได้รับการแต่งตั้งจาก 
นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค ตามค าสั่งที่ 590/2564  ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 และค าสั่งที่ 597/2564
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 
 

 1. นายสุวรรณ    พ่ึงบุญ      ประธานคณะกรรมการ 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมาบแค เขตเลือกตั้งที่ 2 
 2. นายกฤตธัช    กือเย็น      กรรมการ 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมาบแค เขตเลือกตั้งที่ 1 
 3. นางสาววารุณี  เหล่างาม     กรรมการ 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมาบแค เขตเลือกตั้งที่ 1 
 4. นายทวน ชื่นชม          กรรมการ 
  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้อ 
 5. นายสมใจ   ถิ่นมาบแค         กรรมการ 
  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 
 6. นายสุริยา ไกรวัญเกสบุตร         กรรมการ 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบแค 
  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
  



 
 

  

 7. นายกฤษณะ ผัดกระโทก         กรรมการ 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพะเนียงแตก 
  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8. นายชิษณุ   เชื้อวงศ์              กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกองช่าง     
 9. นายวัชรวงค์ ถิ่นมาบแค     กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 10. นายบุญธรรม เสือค า      กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 11. นายอริยะพัส ทรงนิพิฐกุล     เลขานุการ 
  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 
 
 

 โดยมี นายอริยะพัส ทรงนิพิฐกุล  เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการ
ก าหนดโครงการและงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลมาบแค  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค ต้องด าเนินการให้การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
 1) ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย การก าหนด
กรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลมาบแค 
 2) ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด        
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
 3) รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 โดยการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ จะด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การติดตามและประเมินผล โดยใช้
แบบสอบถามตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการติดตามาและประเมินผล โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลมาบแค ซึ่งมีการติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลโครงการของ
เทศบาลต าบลมาบแค 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลมาบแค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
พบว่า มีจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน  83  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  25,427,486  บาท สามารถน าไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  
60 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  7,734,308  บาท คิดเป็นสัดส่วนโครงการที่ด าเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ 
39.76 ของจ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยมีกระบวนการ
ในการวิเคราะห์โครงการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ตามความจ าเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไข
ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ส่งผลต่อการด าเนินโครงการบรรลุตามแผนที่ก าหนด 
 
 
 
 



 
 

  

 จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน ามาค านวณร้อยละจากกลุ่มตัวอย่าง  ๕๕๐  ราย  ในส่วนที่ ๑  
ข้อมูลทั่วไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 50.55  เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
49.45  และพบว่าช่วงอายุ 4๑ - 5๐ ปี  ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.45 รองลงมาช่วงอายุ  
51 – 6๐ ปี  คิดเป็นร้อยละ 23.82 การศึกษาพบว่าระดับประถมศึกษา  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.73  
รองลงมาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.73  อาชีพพบว่ารับจ้าง มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 26.18  รองลงมา 
อาชีพเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ 23.64   ในส่วนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  พบว่ามีความพึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  37.66  มีความพึงพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ  61.80  และไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 0.52   
 ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม            
ของเทศบาลต าบลมาบแค ดังนี้ 
 1) โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ารุด เส้นทางการคมนาคมให้ได้ มาตรฐาน 
ประชาชนได ้ใช้ประโยชน์ได้รับความสะดวก ให้ด าเนินการอย่างเร่งด่วนทั่วถึงและ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ถนนหลาย
หมู่บ้านยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ดี ท าให้เกิดอุบัติเหตุ หลายสายเวลา ฝนตกมีน้ าท่วมขังระบายไม่ทัน บางแห่งมีดิน
โคลนไหล 
 2) โครงการก่อสร้างสาธารณูปการ เพ่ือปูองกันน้ าท่วมขัง เช่น ก่อสร้างทางระบายน้ า วางท่อ ระบาย
น้ า ขุดลอกท่อทางระบายน้ าหรือขุดลอกคลอง หรือล ารางสาธารณะเดิมไม่ให้อุดตันเพ่ือแก้ไข ปัญหาน้ าท่วมขังควร
วางแผนจัดการระบายน้ าเวลาฝนตกน้ าท่วมขังให้เป็นแผนระยะยาวโดยประชาชน ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย 
 3) โครงการขยายเขตไฟฟูาเข้าในหมู่บ้าน และไฟฟูาส าหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือนและขยาย
เขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั้งต าบล เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุและภัยจาก อาชญากรรม 
 4) การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ าอย่างเพียงพอกับการอุปโภคบริโภคตลอดปีโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาผิวดินที่มีคุณภาพมาตรฐานน้ าดื่มสะอาดเพ่ือให้บริการประชาชนที่ได้รับ  
 5) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะของต าบล และหมู่บ้าน เช่น ขุดลอกคลองเดิมหรือขุดบ่อน้า 
สาธารณะเพ่ิมข้ึน หรือแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน ขุดสระหรือบ่อส าหรับเก็บกักน้ าไว้บริการ ประชาชน
ได้ใช้อย่างเพียงพอ 
 6) ควรมีโครงการจัดหาหรือสร้างแหล่งกักเก็บน้ าสะอาดส าหรับการอุปโภค บริโภคให้ ประชาชนในช่วง
ฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงโดยควรขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติหรือแหล่งน้ าของหมู่บ้านที่มีอยู่ให้ สามารถเก็บน้ าเพ่ือใช้ใน
หมู่บ้านได ้
 7) ควรจัดเก็บขยะที่ตกค้างตามหมู่บ้านให้ทันเวลา เพราะขยะตกค้างมากสร้างปัญหามลภาวะ 
สิ่งแวดล้อม ถังขยะไม่เพียงพอกับจ านวนครัวเรือนและจัดหาที่ทิ้งขยะการก าจัดขยะหรือบริหารจัดการขยะให้       
ถูกสุขลักษณะ การจัดเก็บค่าขยะไม่ตรงเวลามีการรับฝากจ่ายค่าขยะแต่ไม่น าส่งตรงตามรอบเดือนที่ช าระท า       
ให้มีการค้างค่าขยะ 
 8) ในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและของชาติ 
 
 
 
 
 



 
 

  

 9) เทศบาลต าบลมาบแค ต้องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยควร 
ก าหนดให้มีการส่งเสริมการศึกษาหรือการยกระดับการเรียนรู้ของประชาชน เช่น การเปิดสอน ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารเบื้องต้นให้เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ โดยควรให้มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และในหมู่บ้านให้ประชาชน ได้มีพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษและทางเลือก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 
 10) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการสืบค้น
ข้อมูลพื้นฐานเชิงประจักษ์ โดยการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่ เป็นปัจจุบันอย่างรอบด้าน ตลอดจน
ความต้องการของประชาชนหรือความเดือดร้อนจริง ๆ ทั้ง ข้อมูลภายในต าบลข้อมูลของส่วนราชการ และข้อมูลของ
พ้ืนที่ต าบลข้างเคียงเป็นข้อมูล เปรียบเทียบให้เกิดความเชื่อมโยงของการบูรณาการแผนการพัฒนากับแผนในระดับ
และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สมบูรณ์มีความเป็นไปได้ เกิดความเชื่อมั่น เพ่ือให้สามารถ 
แก้ปัญหาได้ตรงกับความจริงและความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   ส่วนท่ี 1 
การบทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่ 
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ 
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารเทศบาลต าบล
ไก่แจ้ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมาบแค ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ 
ความส าคัญดังนี้ 

(1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลมาบแค หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง งบประมาณใน
การด าเนินงาน 

(2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลมาบแค ตรวจสอบดูว่า แผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ 

(3) ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงาน และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(4) ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ ผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของเทศบาลต าบลมาบแค ว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะ ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส opportunities) ปัญหาหรือ อุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจ เกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
ผู้อ านวยการกอง และบุคลากร ของเทศบาลต าบลมาบแค สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ ความพึง
พอใจของประชาชนต าบลมาบแค 

บทสรุปของความส าคัญ ก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์       
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ  
ในการด าเนินการขยาย โครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและ ตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้
มั่น เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน เทศบาลต าบลมาบแคให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ
ถูกค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนา เทศบาลต าบลมาบแค โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่งผลให้ เกิด 
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้ง ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป แล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการ ตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและ ประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจาก เรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลมาบแค ซึ่งจะช่วยตอบสนอง ภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 

2) เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ ผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

3) เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลมาบแค 
 4) เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลมาบแค 
 5) เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลต าบลมาบแค ที่จะต้อง ผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลมาบแคหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
 6) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละ ความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ  

3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน ผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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 3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลมาบแค มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
 (1) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมาบแคที่สภาเทศบาลต าบลมาบแค คัดเลือก จ านวน 3 คน  
 (2) ผู้แทนประชาคมทอ้งถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นเทศบาลต าบลมาบแค คัดเลือก จ านวน 2 คน  
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค คัดเลือก จ านวน 2 คน  
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลต าบลมาบแค ที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค คัดเลือก จ านวน 2 คน  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลมาบแค  ได้รับการแต่งตั้งจาก 
นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค ตามค าสั่งที่ 590/2564  ลงวันที่  11  มีนาคม  2564 และค าสั่งที่ 597/2564
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 
 1. นายสุวรรณ    พ่ึงบุญ      ประธานคณะกรรมการ 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมาบแค เขตเลือกตั้งที่ 2 
 2. นายกฤตธัช    กือเย็น      กรรมการ 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมาบแค เขตเลือกตั้งที่ 1 
 3. นางสาววารุณี  เหล่างาม     กรรมการ 
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมาบแค เขตเลือกตั้งที่ 1 
 4. นายทวน ชื่นชม          กรรมการ 
  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ้อ 
 5. นายสมใจ   ถิ่นมาบแค         กรรมการ 
  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  หมู่ที่ 9 บ้านสวนใหม่ 
 6. นายสุริยา ไกรวัญเกสบุตร         กรรมการ 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบแค 
  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7. นายกฤษณะ ผัดกระโทก         กรรมการ 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพะเนียงแตก 
  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8. นายชิษณุ   เชื้อวงศ์              กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกองช่าง     
 9. นายวัชรวงค์ ถิ่นมาบแค     กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 10. นายบุญธรรม เสือค า      กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 11. นายอริยะพัส ทรงนิพิฐกุล     เลขานุการ 
  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค 
 
 

 โดยมี นายอริยะพัส ทรงนิพิฐกุล  เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการ
ก าหนดโครงการและงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลมาบแค  
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค ต้องด าเนินการให้การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
 (1) ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย การ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลมาบแค 
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด        
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผ นพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค ได้ก าหนดการแบ่ง
ขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
มาบแค ดังนี้ 
      3.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต การติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ ติดตามว่ ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ซึ่งดูได้จากการ ก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
ก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการ ติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคือ อะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี สัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
     3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม งานจาก ข้อ 
2.1  มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การ ติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง เครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
     3.2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตาม วัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณ ได้น้อยก็ต้อง ติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ า
ตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น  หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart 
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gant Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบ กันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลมาบแค 
     3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ หนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลมาบแค ในการรายงานผลการติดตาม โครงการอาจเขียนเป็นรายงาน        
เชิงเทคนิค ประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดย สรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 
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     3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลมาบแค ต่อนายกเทศมนตรีต าบลมาบ
แค เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลมาบแค และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลมาบแค โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลมาบแค หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะ วินิจฉัยสั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอ รายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีต าบลมาบแค 
 

 3.3 การรายงานผล 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลมาบแค มีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบลมาบแค 
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลมาบแคและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลมาบแค โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตดิตาม
และ ประเมินผล
แผนพฒันา 
 

นายกเทศมนตรี สภาเทศบาล คณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 
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• การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561  
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/2931 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผล

เทศบาลต าบลมาบแค 

 
นายกเทศมนตรีต าบล

มาบแค 

 
สภาเทศบาลต าบล

มาบแค 

 
นายกเทศมนตรีต าบล

มาบแค 
 

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาล

ต าบลมาบแค 

 
นายกเทศมนตรีต าบล

มาบแค 

รายงานผล เสนอ 

เสนอ เสนอ 

 
เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสามสิบวัน 
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4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลมาบแค ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา เลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติความพึงพอใจ มาตรา ส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบ สังเกตการณ์ (Observation) การวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น    
 โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลมาบแค  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือ
การ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการ ส ารวจและเก็บ
ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

 4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ต าบล
มาบแค อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามกรอบที่ระเบียบก าหนด  
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค ตามระยะเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคม 
  4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ     
(หรือผลผลิตของโครงการ) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบล    
มาบแค 
  4.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
เทศบาลต าบลมาบแคมาปฏิบัติงาน 
  4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 1 ปี หรือ 2 ปี หรือ 3 ปี หรือ 4 ปี หรือ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณ  โครงการ
ที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาของเทศบาลต าบลมาบแค 
  4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผล ความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค ซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพ ท าให้เกิดผล ลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะ เชิงคุณภาพ ซึ่ง
วัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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        ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผล มีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลมาบแค ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 

 4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค ก าหนดระเบียบ 
วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
        4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการ ติดตามและประเมินผล 
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
       4.2.1.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลมาบแค และผู้ประเมินภายนอกท่ีเสนอเข้าร่วมประเมิน 
       4.2.1.2 เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม สัมภาษณ์ การสังเกต การ วิเคราะห์เอกสารแผนและ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                 4.2.1.3 กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น การลงส ารวจพ้ืนที่หมู่บ้านที่ตั้ง โครงการจริง การ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘       
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙        
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙       
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562      
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
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  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   4.2.2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่าง ตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
   4.2.2.2 การส ารวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) 
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่    
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลมาบแค เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้  
  4.2.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
          4.2.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการ
ทดสอบและ วัดผลเพ่ือระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และ
แนวทาง การวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 เส้น
บริเวณบ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ต าบลมาบแค สิ้นสุดบริเวณแยกลาดยางเดิม  (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
          4.2.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบใน ระดับใด 
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
           (1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกิ่งทางการ (formal or semiformal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ 
           (2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการ
พูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
         4.2.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
เทศบาลต าบลมาบแค ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลมาบแค มี
การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 
            (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนใน หมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรม
ร่วมกัน 
            (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลมาบแค 
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         4.2.3.4 การส ารวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความ คิดเห็น การ
รับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลมาบแค/เทศบาลต าบลมาบแค 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลมาบแค จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการ
ส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
         4.2.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในต าบลมาบแค สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลมาบแค 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญ คือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
  (1) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ             
การด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการเป็นไปแนวทางเดียวกัน 
  (2) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ 
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  (3) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัด เวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  (4) สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  (5) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ รับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแกอบ ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  (6) การวินิจฉัยสั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/ กอง/
ฝุายต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลมาบแค สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุ มีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง สามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 
  (7) ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลมาบแคแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมาย ของเทศบาลต าบลมาบแค
เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้อง เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 
  (8) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจ เมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลมาบแค/เทศบาลต าบล   
มาบแค 
 



 

ส่วนท่ี 2 

การติดตามและประเมนิผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลมาบแค เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี 
พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลมาบแค ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาส ตร์การพัฒนา          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏ ในโครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และ ให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          1.1.1 วิสัยทัศน์  
          “ต าบลมาบแคน่าอยู่ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดี ยึดมั่นธรรมาภิบาล” 

         พันธกิจ 
           1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ประกอบด้วย พันธกิจในการ
ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม 
                             2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย พันธกิจในการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน   
ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
                3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม ประกอบด้วย พันธกิจการมุ่งพัฒนาการศึกษา ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน การสาธารณสุข และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพ่ือการท่องเที่ยว 
                4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย พันธกิจในการฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในภาวะสมดุล 

         5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริหารจัดการ ประกอบด้วย พันธกิจในการใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
           1.1.2 ยุทธศาสตร์  
     1.1.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1) การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การจราจร ท่อระบายน้ าให้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย
และท่ัวถึง 
          2) พัฒนา สาธารณูปการ (ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ) ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
          3) ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวม เพื่อกรอบและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
และสังคม 
                      4) ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารให้เป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
           1.1.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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                      1) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข มีอาชีพและรายได้
 ทีเ่พียงพอ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

                     2) สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้แบบพอเพียง 
           1.1.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

            1) การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเน้นหลักคุณธรรมศีลธรรม 
            2) การพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ทั้งกาย จิต ปัญญาและพัฒนาสถานที่อยู่อาศัย 
            3) ส่งเสริม สนับสนนุ การปูองกัน แก้ไข ปราบปราม บ าบัด รักษา ฟ้ืนฟูยาเสพติดใน

ชุมชน 
             4) ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งปกปูองคุ้มครอง ศาสนสถานของชุมชน 

            5) ส่งเสริม สนับสนนุ สงเคราะห์ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
            6) ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการทั้งระดับพ้ืนฐานและมวลชน 
            7) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 

            1.1.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
            1) ส่งเสริม สนับสนนุการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
             2) ส่งเสริมสร้างจิตส านึกเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
            3) การพัฒนาแหล่งน้ า ขุดลอกท่อระบายน้ า คูระบายน้ าและแหล่งน้ าในชุมชน 

            1.1.2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรการบริหารจัดการ  
             1) ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมตาม

หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแก่ประชาชน 
             2) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
            3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
            4) ส่งเสริม สนับสนนุการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

          1.1.3 เป้าประสงค์  
     (1) เปูาประสงค์ สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คือ การ
คมนาคม และระบบสาธารณูปโภค น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค เพียงพอ โดยมีแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  
         1) เส้นทางคมนาคมและการระบายน้ าสะดวก ไฟฟูาสาธารณะเพียงพอ  
         2) พัฒนาจัดหาแหล่งน้ าใช้ ในการอุปโภค บริโภค  
     (2) เปูาประสงค์ สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ คือ ให้ประชาชนมี
อาชีพ รายได้ เพียงพอ บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  
                                   1) ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ประชาชน  
                                   2) ส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     (3) เปูาประสงค์ สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านสังคม คือ ประชาชนได้รับ
โอกาสทางการศึกษา มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยในชีวิต ดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว  
     (4) เปูาประสงค์ สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม คือ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแลบ ารุงรักษา 

    (5) เปูาประสงค์ สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ คือ            
การให้บริการประชาชน มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
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            1.1.4 ตัวช้ีวัด 
         (1) กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจ

รับงาน     โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
        (2) กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

 1.2 โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 17 5,258,500 26 14,634,300 17       8,190,600           30     18,877,300           19     20,000,020         109        66,960,720
รวม 17 5,258,500 26 14,634,300 17     8,190,600        30  18,877,300        19   20,000,020      109     66,960,720

   2.1 แผนงานการเกษตร 1               5,000 1               5,000 1               5,000 1               5,000 1               5,000             5                25,000
   2.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 2             50,000 2             50,000 2             50,000 2             50,000 2             50,000           10             250,000

รวม 3          55,000          3         55,000          3         55,000          3         55,000          3          55,000        15         275,000

   3.1 แผนงานการศึกษา 4           410,346             5          670,000             5          670,000             5          670,000             6       1,170,000           25          3,590,346
   3.2 แผนงานสาธารณสุข 2           130,000             2          123,200             1             80,000             1             80,000             1             80,000             7             493,200
   3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5             28,000             9             95,000             9             95,000             9             95,000             9             95,000           41             408,000
   3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5           115,000             5             75,000             6          395,000             5          135,000             6           235,000           27             955,000
   3.5 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 7           267,000             8          500,000             8          500,000             8          500,000             8           600,000           39          2,367,000
   3.6 แผนงานเคหะและชุมชน              -                         -               -                        -               -                        -               -                        -               1             18,000             1                18,000
   3.7 แผนงานงบกลาง 3     11,296,800             3     12,030,000             3       3,030,000             3       3,030,000             3       3,030,000           15        32,416,800

รวม 26  12,247,146        32  13,493,200        32     4,770,000        31     4,510,000        34     5,228,000      155     40,248,346

   4.1 แผนงานสาธารณสุข 5 105,000                      5          110,000             5          110,000             5          110,000             5           110,000           25             545,000
รวม 5 105,000                5       110,000          5       110,000          5       110,000          5       110,000        25          545,000

   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 700,000                    11          755,000           12          834,000           11          755,000           11           755,000           55          3,799,000
   5.2 แผนงานงบกลาง 3 1,211,000                  3       1,120,186             3       1,120,186             3       1,120,186             3       1,120,186           15          5,691,744

รวม 13 1,911,000           14    1,875,186        15     1,954,186        14    1,875,186        14     1,875,186        70       9,490,744
รวมทัง้สิน้ 64 19,576,646  80 30,167,686  72 15,079,786  83 25,427,486  75 27,268,206  374 117,519,810  

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม

4.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม

5.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการ

ยทุธศาสตร์ รวม 5 ปีปี 2564ปี 2563ปี 2562ปี 2561 ปี 2565
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                 1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประจ าปี 2564   
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการพัฒนา จ านวนเงิน        

ที่ด าเนินการจริง 
1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 30 18,877,300 
2.ด้านเศรษฐกิจ 3 55,000 
3.ด้านสังคม 31 4,510,000 
4.ด้านสิ่งแวดล้อม 5 110,000 
5.ด้านบริหารจัดการ 14 1,875,186 

รวม 83 25,427,486 

 1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย 
       ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

โครงการ 
ตามจ่ายขาดเงินสะสม 

โครงการที่ได้ด าเนนิการ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

30 18,877,300 4 709,800 11 5,997,331 11 5,997,331 

2.ด้านเศรษฐกิจ 3 55,000 1 60,000 0 0 0 0 
3.ด้านสังคม 31 4,510,000 29 15,836,708 0 0 11 1,676,977 
4.ด้านสิ่งแวดล้อม 5 110,000 4 55,000 0 0 0 0 
5.ด้านบริหาร
จัดการ 

14 1,875,186 7 267,000 0 0 1 60,000 

รวม 83 25,427,486 49 16,928,508 11 5,997,331 23 7,734,308 

การใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   เทศบาลต าบลมาบแค  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ              
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รวมทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 และจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน            
60 โครงการ   

 ด าเนินการจริง  จ านวน  23 โครงการ   

 ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  37  โครงการ 
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 จ านวน 83 โครงการ 
 ตามเทศบัญญัติ      จ านวน         49 โครงการ 
 จ่ายขาดเงินสะสม   จ านวน          11    โครงการ 
 ด าเนินการจริง    จ านวน          23      โครงการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ    จ านวน           37 โครงการ 

   และมีการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น  7,734,308    บาท 
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สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน     83    โครงการ 
  ด าเนินการจริงและไม่ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติ  จ านวน     49      โครงการ จ่ายขาดเงิน
สะสมจ านวน     11      โครงการ  ด าเนินจริง    23       โครงการ  คิดเป็นร้อยละ    39.76       
 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร์ ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 

3 จุดเริ่มต้นบริเวณบ้าน  นางดวงใจ จุดสิ้นสุด บริเวณ
บ้านนายจ าลอง บุญรอดเลิศวงศ์ (จ่ายขาดเงินสะสม) 

414,000 414,000  

2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ 
3 จุดเริ่มต้น  เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เดิม จุดสิ้นสุดบริเวณที่ดิน คุณกัลยารัตน์ สิริวัย (จ่ายขาด
เงินสะสม) 

302,900 302,900  

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
บริเวณหมู่ท่ี  5  จุดเริ่มต้น  เชื่อมต่อถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม   จุดสิ้นสุด  บริเวณบ้านคุณพะเยาว์    
เอ่ียมประชา  บ้านเลขท่ี  13/1 (จ่ายขาดเงินสะสม) 

388,249 388,249  

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า   บริเวณหมู่ท่ี  10  
จุดเริ่มต้น  บริเวณท่ีดินคุณฉลาด   เพ็งกลัด จุดสิ้นสุด  
บริเวณบ้านคุณทองค า ร่มโพธิ์ดี  บ้านเลขท่ี  31/1  (จ่าย
ขาดเงินสะสม) 

833,000 833,000  

5 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางวี 
คสล.และท่อระบายน้ า บริเวณ หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้น
เชื่อมต่อถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณ
บ้านคุณธวิทย์ชัย วงศ์สีนาค (จ่ายขาดเงินสะสม) 

897,200 897,200  

6 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ
ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก   หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้น
บริเวณบ้านคุณนิคม ทองน้อย จุดสิ้นสุดคลองธรรมชาติ 
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

754,800 754,800  

7 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 
จุดเริ่มต้นบริเวณแยกโรงงานถั่วงอก จุดสิ้นสุด บริเวณ
บ้านนายสาย น้อยบุญเสม (จ่ายขาดเงินสะสม) 

486,700 486,700  
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ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร์ ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
8 โครงการก่อสร้ า งท่อระบายน้ า   บริ เ วณหมู่ ที่   5  

จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อท่อระบายน้ าเดิม จุดสิ้นสุด  คลองราง
สีดา (จ่ายขาดเงินสะสม) 

440,000 440,000  

9 โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บริเวณท่ีดินนายบุญมี  
ติรวัชรานันท์ หมู่ที่ 9  (จ่ายขาดเงินสะสม) 

493,494 493,494  

10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บริเวณท่ีดินนายส าเริง  ศักดิ์
วิโรจน์ หมู่ที่ 7  (จ่ายขาดเงินสะสม) 

493,494 493,494  

11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บริเวณท่ีดินสาธารณะ
ประโยชน์ (แท้งค์น้ าบ้านนายนิ่ม  เพ็งกลัด) หมู่ที่  10  
(จ่ายขาดเงินสะสม) 

493,494 493,494  

12 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณหมู่ที่  
5 จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เดิม จุดสิ้นสุดบริเวณเสาวณีคลีนิค บ้านเลขท่ี  119    

139,000 0 (กันเงินไว้) ปี 65 

13 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  บริเวณหมู่ท่ี 11   จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณ
บ้านคุณซ่อนกลิ่น  แฟงมาก  บ้านเลขท่ี  81  

164,100 0 (กันเงินไว)้ ปี 65 

14 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
พร้อมรางวี คสล. และท่อระบายน้ า บริเวณ  
หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนน คสล. เดิม 
จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านคุณพิเชษ  วังน้อย   
บ้านเลขท่ี  23 

322,600 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณ   
หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อท่อระบายน้ าเดิม 
 จุดสิ้นสุด  บริเวณบ้านคุณสมเจตน์ 
 เจริญผล  บ้านเลขที่  73 

84,100 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

 รวมงบประมาณ 6,707,131 5,997,331  
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ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร์ ที่  2  ด้านเศรษฐกิจ     
1 โครงการอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพ 60,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

โรคระบาดโควิด 

 รวมงบประมาณ 60,000 0  

 
 ยุทธศาสตร์ ที่  3  ด้านการพัฒนาสังคม    
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      

(ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลมาบแค   

85,000 85,000  

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      
(ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลมาบแค  

38,420 38,420  

3 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  245,000 115,280  

4 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  95,810 124,349.86  

 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดพะเนียงแตก  434,978 295,733.78  

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนวัดพะเนียงแตก  

908,000 844,985  

6 โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพ่ือการพัฒนา
โรงเรียน  

209,000 209,000  

7 โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา  104,500 104,500  

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติราชนารี 

70,000 56,850  

9 โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจชุมชน  5,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก
โรคระบาดโควิด 

10 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  2,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก
โรคระบาดโควิด 

11 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  100,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก
โรคระบาดโควิด 

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ  1,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก
โรคระบาดโควิด 

13 โครงการสายใยสัมพันธ์ วันปิดภาคเรียน  20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก
โรคระบาดโควิด 

14 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  15,000 6,190  

15 โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 200,000 0  

16 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบล
มาบแค (กิจกรรมโตไปไม่โกง)  

30,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก
โรคระบาดโควิด 

17 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 50,000 49,052  

18 โครงการวันแม่แห่งชาติ 30,000 12,820  
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ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร์ ที่  3  ด้านการพัฒนาสังคม     
19 โครงการจัดงานประเพณีการต าขนมจีน 30,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  

เน่ืองจากโรคระบาดโควิด 

20 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 5,000 300  

21 โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 1,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  
เน่ืองจากโรคระบาดโควิด 

22 โครงการแห่เทียนพรรษา 1,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  
เน่ืองจากโรคระบาดโควิด 

23 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลมาบแค 150,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  
เน่ืองจากโรคระบาดโควิด 

24 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,000,000 10,713,100  

25 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,900,000 2,004,200  

26 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 36,000 36,000  

27 โครงการกระตุ้นชุมชนท าหน้าที่เฝูาระวังยาเสพติดในพ้ืนที่ 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  
เน่ืองจากโรคระบาดโควิด 

28 โครงการปลูกจิตส านึกประชาธิปไตยในโรงเรียน 20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  
เน่ืองจากโรคระบาดโควิด 

29 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน     
(อปพร.) 

40,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  
เน่ืองจากโรคระบาดโควิด 

 รวมงบประมาณ 15,836,708 14,695,780.64  

 
 ยุทธศาสตร์ ที่  4  ด้านสิ่งแวดล้อม     
1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  5,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  เน่ืองจาก

โรคระบาดโควิด 

2 โครงการสิ่งแวดล้อมโลก  10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  เน่ืองจาก
โรคระบาดโควิด 

3 โครงการคัดแยกขยะ 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  เน่ืองจาก
โรคระบาดโควิด 

4 โครงการเมืองสวยน้ าใส ต าบลมาบแค 30,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  เน่ืองจาก
โรคระบาดโควิด 

 รวมงบประมาณ 55,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  เน่ืองจาก
โรคระบาดโควิด 

 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร์ ที่  5  ด้านการบริหารจัดการ    
1 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีบริการประชาชน   20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  

เน่ืองจากโรคระบาดโควิด 

2 โครงการจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

60,000 60,000  

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการช าระภาษีและเร่งรัดการ
จัดเก็บภาษ ี

25,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  
เน่ืองจากโรคระบาดโควิด 

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาความรู้
เพ่ิมศักยภาพการบริหารงานของเทศบาลต าบลมาบแค 

400,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  
เน่ืองจากโรคระบาดโควิด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร์ ที่  5  ด้านการบริหารจัดการ    
5 โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ         
พ.ศ. 2540 

30,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  
เน่ืองจากโรคระบาดโควิด 

6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000 141,691  

7 เงินส ารองจ่าย 769,129 828,255.30  

8 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

700,000 719,748  

9 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลมาบแค 20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ  
เน่ืองจากโรคระบาดโควิด 

10 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 9,653  

11 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 252,735 194,783  

 รวมงบประมาณ 2,486,864 1,954,130.30  

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 บัญชีครุภัณฑ์    
กองช่าง 

1 จัดซื้อเครื่องย่อยก่ิงไม้ ชนิดเครื่องยนต์ จ านวน  1  เครื่อง 47,000 0  

2 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ติดรถฟาร์มแทรกเตอร์ 134,000 134,000  

3 จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์  ชนิดขับเคลื่อน  4  ล้อ ขนาด  
40  แรงม้า จ านวน  1  คัน 

535,000 521,000  

4 จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟูา  จ านวน  1  เครื่อง  5,000 3,424  

5 จัดซื้อถังเก็บน้ าขนาด  2,000 ลิตร จ านวน  18  ถัง 106,200 106,200  

6 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดใต้น้ า ขนาด 5 แรงม้า  
จ านวน 2 เครื่อง 

150,000 146,500  

7 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดใต้
น้ า ขนาด 7.5 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง 

84,000 44,700  

8 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าชนิดใต้
น้ า ขนาด 10 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง 

120,000 0  

9 จัดซื้อเครื่องกรองน้ าเหล็ก จ านวน  2  เครื่อง  500,000 500,000  

 รวม 1,681,200 1,455,824  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 บัญชีครุภัณฑ์    
ส านักปลัด 

10 จัดซื้อเก้าอ้ี จ านวน  1  ตัว 3,000 3,000  

11 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานมือจับ  จ านวน  1  ตู้ๆ
ละ  5,500  บาท 

5,500 5,500  

12 จัดซื้อโต๊ะเหล็กเสริมข้าง ขนาด 
42 x 68 x 75 เซนติเมตร  จ านวน 1 ชุด 

5,100 5,100  

13 จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 20 ช่อง จ านวน 2  ตู้ๆ
ละ 6,000 บาท  

12,000 12,000  

14 จัดซื้อ ปั๊มน้ าอัตโนมัติแรงดันคงท่ี  ก าลัง 250 วัตต์  6,500 0  

15 จัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 10 กิโล  ฝาบน 6,000 6,000  

16 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

17,000 17,000  

17 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตูพับ 
จ านวน  2  ตู้ๆละ  5,500   บาท 

11,000 11,000  

18 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  5  ฟุต ตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก 5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ๆละ 6,500  บาท 

13,000 13,000  

19 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท 

17,000 17,000  

20 เครื่องพิมพ์  ชนิด  Dot Matrix Printerแบบแคร่ยาว ราคา 
23,000 บาท 

23,000 23,000  

21 เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื่อง 7,500 7,500  

 รวม 122,600 120,100  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

22 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน  2  เครื่องๆละ  9,500   บาท 19,000 0  

 รวม 19,000 0  

 รวมงบประมาณของบัญชีครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 1,826,800 1,575,924  
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1.4 ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)  
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

พ.ศ. ๒๕64 

เทศบัญญัติ จ่ายขาดเงินสะสม 
คิดร้อยละ 

ตามแผนพัฒนา 
ตาม        

เทศบัญญัติ 
ด าเนินการ ตั้งไว้ ด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 30 4 0 11 11  

2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 3 1 0 0 0 

3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 31 29 16 0 0 

4.ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 5 4 0 0 0 

5.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ 14 11 6 0 0 

รวม 83 49 22 11 11 39.76 

  สรุป โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน   83  โครงการ  
  ด าเนินการจริง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  และจ่ายขาดเงินสะสม 
 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
 คิดเป็นร้อยละ  ( 22 + 11) x 100    =   39.76 
                                    83     
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี      
ของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   
  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑         
  เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
         (1) ความสอดคล้อง ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
         (2) ความเพียงพอ ของทรัพยากร เพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
         (3) ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  
  (4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมิน
ประสิทธิภาพ  
         (5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
  (6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อ
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
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  (7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลมาบแค อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลมาบแคจะ
พิจารณาเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นมีความคล่องตัว  และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลมาบแค  ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
และให้เทศบาลต าบลมาบแค รายงานผล การปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลมาบแค  เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลในการติดตามฯ  และแบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลมาบแค 
  แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาใน
การรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  
  แบบที่  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  และวัดความพึงพอใจ จากการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ  
  โดยแบบที่จะใช้ในการติดตามอาจจะมีการปรับปรุง  หรือเพ่ิมเติมจากแบบที่ก าหนดไว้ในครั้งนี้  
ตามหนังสือสั่งการ หรือระเบียบ ฯ  ที่เกี่ยวข้องได้ 
   2.2 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต 
การส ารวจ และการจัดท าเอกสารหรือการใช้เอกสาร 
  1.1 การทดสอบและการวัด (Tests &Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล  
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น 
  1.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยื่นยันว่าประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับผลกระทบในระดับใด ได้ผลกระทบในระดับใดต้องก าหนดแนวทางการ
สัมภาษณ์ โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
   1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 
   2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กัน กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และล าดับของข้อความ การด าเนินการสัมภาษณ์กว้างๆ โดยวิธีการ
เชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการมี 2 วิธี คือ 
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    (1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ใน
รูปแบบของการสนทนากับผู้ให้ข้อมูลการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอค าอธิบายเหตุ ผลและผลของโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้ว ยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ
ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 
    (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้
ข้อมูลหลักบางคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าคนอ่ืนๆ มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน การเข้าใจปัญหาในท้องถิ่น 
  1.3 การสังเกต (Observations) ใช้การสังเกตเพ่ือ เฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น 
ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการ สังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต การ สังเกต คือการเฝูาดูสิ่งที่
เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่ และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลาย อย่างพร้อม ๆ กัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้น 
สัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพ่ือ ติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการ สังเกตจะกระท าควบคู่กับ
การจดบันทึก หรือ บันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามา วิเคราะห์
หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยง ความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ในปรากฏการณ์ของ ท้องถิ่นได้ การสังเกตในการ
ติดตามและ ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
   1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ บุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่ง การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมนี้มี ลักษณะเด่น คือ 
   - มีเปูาหมายเพ่ือการเข้าร่วม กิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด  
   - มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ ครอบคลุมมากที่สุด และ ชัดเจน
มากที่สุด 
   - เอาใจใส่ต่อ ทุกอย่างที่ เกิดข้ึน สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
   - ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะ คนในและคนนอกในเวลา เดียวกัน 
   - ทบทวนย้อนหลังภาย หลังจากการสังเกตในแต่ละวัน  
   - จดบันทึกอย่างละเอียด 
    2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ การสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ ความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ โดย คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล ไม่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่ อยู่ในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ไม่รู้ตัวว่า ตนเองถูกสังเกต 
  1.4 การส ารวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความต้องการของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ 
   1.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผล มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้
เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน ท้องถิ่น สาเหตุของ
ปัญหา แนว ทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเปูาหมาย แนวทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง 
ท้องถิ่น  
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 2.3 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  2.3.1 แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลในการพัฒนา กิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็น
การรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ 
(Impacts) อันจะช่วยในการ วิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างาน
ต่อไป เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การ ปฏิบัติงานก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ( Key 
Stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performance Indicators 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
 

กระบวนการ (Processes) 

ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
 

ผลกระทบ (Impacts) 

ผลผลิต (Outputs) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
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  2.3.2 แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า การท าความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่ เกิดขึ้นในองค์กรสามารถ
เห็นได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผล โดยจะพิจารณา
จากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็น การท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ของ 
องค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็น กรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการ
มององค์ รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็น องค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้า
หรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการ เรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถ
ช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้การน าตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ 
BSC เป็นการมุ่งเน้นความส าคัญของ คุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้เสีย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณค่าของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี ความเป็นเลิศ

ทางธุรกิจ 

Scorecard Model 

ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ความพึง
พอใจของลูกค้าภายใน 

กระบวนการความเป็นเลิศ
การปฏิบัติงานจะมี

กระบวนการวดัอย่างเป็น
ระบบ 

การเรียนรูข้ององค์กร 
ความเป็นทีม,บุคลากรทีม่ี
คุณภาพ,ความเป็นผู้น า,

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง,
การปูองกันภัย 

บัตร
คะแนน

ทางธุรกิจ 
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  2.3.3 แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบ เชิงเหตุผล หรือ Logical Model ถือเป็นตัว
แบบหนึ่ง ที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผลซึ่งตัวแบบ ดังกล่ าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้อง 
ระหว่างปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการ นั้น ๆ ตลอดจนมี
ความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัว แบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้อง
กับการประเมินถึงบริบท (Context) การด าเนินการ (Implementation) และผล ที่เกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจน
ครอบคลุมไปถึง ผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นและผลกระทบ 
  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) อธิบายได้ดังนี้  
  1) บริบท (Context) จะพิจารณาว่าโปรแกรมหรือแผนดังกล่าวท าหน้าที่เป็น อย่างไรภายใต้
สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยจะ ตั้งประเด็นค าถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
(Relationship) และศักยภาพ (Capacity)  
  2) การด าเนินการ (Implementation) เป็นการประเมินถึงกิจกรรมต่าง ๆ ว่าได้ มีด าเนินการ
ตามท่ีวางแผนไว้หรือไม่ อย่างไรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ของกิจกรรม รวมทั้งเป็นการค้นหาถึงปัจจัยเงื่อนไขที่
เป็นปัญหา อุปสรรค  
  3) ผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) เป็นการดูว่าผลหรือสิ่งที่เกิดขึ้นตอบสนองหรือ เป็นไปตามแผนหรือ
สิ่งที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะพิจารณาทั้งประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น 

  2.3.4 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) การประเมินโดย      
วิธีการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) เป็น วิธีการประเมินที่ให้ความส าคัญกับการกระท า ทั้งใน รูปของ
การกระท าหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับกิจกรรม โครงการหรือแผนงานนั้น ๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึก
เป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผล
ของโครงการ นั้น ๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วม จึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและ
มุมมอง ของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและ ก าหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการ 
ด าเนินการโดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามและ ประเมินผลที่
เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการ ถ่ายทอดความรู้ต่อ ไป นอกจากนี้ ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและ           
การประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้ ก าหนดนโยบายอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) กลุ่มคนท่ี
ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ท้ังท่ีอยู่ในพื้นท่ีและ
นอกพื้นท่ี 

 ประชาชน/เยาวชน/อสม./อปพร./ปราชญ์/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้น า
ชุมชน/ผู้น าทางจิตวิญญาณ/พลังมวลชน 

 ประชาคมท้องถ่ิน : หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/เมือง/นคร/อ าเภอ/
จังหวัด 

 องค์กรภาคประชาสังคม/กลุ่มอาสา/องค์กรธุรกิจ/กลุ่มธุรกิจ/
กลุ่มสิ่งแวดล้อม/สื่อมวลชน 

 หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
 ผู้ก ากับดูแล ภาคีเครือข่าย (Network) 

การพัฒนาแบบองค์รวม 
(Holistic Development) 

ให้ข้อมูลแกผู่้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

รับฟงัความคิดเห็นของผู้มสี่วนได้เสีย 

มีส่วนร่วมในการแก้ปญัหา 

พัฒนาข้อตกลงร่วมกัน 
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 2.3.5 แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบ เป็นการพิจารณาถึง
ผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งผลในด้านบวก -ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้ งใจในระดับต่าง ๆ อันเกิดจากการ
ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ - กิจกรรมที่ก าหนดไว้การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการด าเนิน
อย่างกว้างขวาง เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก ๆ ฝุาย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึง
ผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) และผลกระทบต่างๆ (Impacts) ที่ เกิดข้ึนจากการด าเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไร
ทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึง ต้นทุนของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็น
สิ่งที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย ระงับ เพ่ิมเติมกิจกรรม โครงการ อะไร อย่างไร และนอกจากนี้        
การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผลกระทบ 
(Impack) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

            
รวม ....... ............ ...... ... ..... ... ...... .......... ......... ........ .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ  

ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ 
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แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/1  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้   ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)              
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม – 
กันยายน  ก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการใน............................... 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ปี.............. 

โครงการ งบประมาณ 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
3. ด้านการพัฒนาสังคม   
4. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
5. ด้านการบริหารจัดการ   

รวม   
 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการในปีงบประมาณ ..................... 
จ านวน

โครงการที่อยู่
ในแผน 

งบประมาณ 
จ านวน

โครงการที่ได้
ปฏิบัติจริง 

งบประมาณ ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ      
3. ด้านการพัฒนาสังคม      
4. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม      
5. ด้านการบริหารจัดการ      

รวม      
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โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลแบบที่ 3/2  

แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
 

ส่วนที่ ๑     ข้อมูลทั่วไป       

๑.  เพศ  (๑)  ชาย  (๒)  หญิง     

๒.  อายุ  (๑)  ต่ ากว่า  ๒๐  ปี (๒)  ๒๐ - ๓๐ ปี (๓)  ๓๑ - ๔๐ ปี  

  (๔)  ๔๑ - ๕๐ ปี (๕)  ๕๑ - ๖๐ ปี (๖)  มากกว่า ๖๐ ปี  

๓.  การศึกษา (๑)  ประถมศึกษา 
(๒)  มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า (๓)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

  (๔)  ปริญญาตรี (๕)  สูงกว่าปริญญาตรี (๖)  อ่ืน ๆ   

๔.  อาชีพหลัก (๑)  รับราชการ (๒)  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ (๓)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

  (๔)  รับจ้าง  (๕)  นักเรียน  นักศึกษา (๖)  เกษตรกร  

  (๗)   อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................   

         

ส่วนที่ ๒     ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลมาบแค   

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลมาบแคในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
                  

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม       
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม       
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม       
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ       
๕) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม       
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด       
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา       
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /  กิจกรรม       



 

 

    ส่วนท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบลมาบแค ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลมาบแค ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

รอ้ยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒๐ 18.90 94.50 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 18.63 93.15 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖5 51.39 79.06 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 9.38 93.80 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 9.38 93.80 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 9.5 95 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 5 100 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 4.50 90 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 4.75 95 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 4.63 92 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 4.25 85 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 4.38 87 

รวมคะแนน ๑๐๐ 93.25 93.25 
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  (1) ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลมาบแค ในภาพรวมทั้ง 3 ประเด็นหลัก     
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ 93.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.25  
  (2) พบว่าในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลมาบแค จากคะแนน 
เต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนรวม 18.90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.50 ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็นย่อยที่ได้คะแนนมากสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่  
   1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมืองการ ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร  
   2) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ คมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ  
   3) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ    
   ทั้ง 3 ประเด็นได้คะแนนมากสุดเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเต็มในแต่ละ
ประเด็นย่อย ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากพบว่ามีข้อมูลเพียงพอสมบูรณ์ครบถ้วนที่สุดเพียงพอและน่าเชื่อถือที่ จะ
พิจารณาให้คะแนนเต็มได้    
  (3) พบว่าในประเด็นยุทธศาสตร์ จากคะแนนเต็ม 65 คะแนน ได้คะแนน 51.39 คะแนน คิดเป็น 
ร้อยละ 79.06 ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นย่อยท่ีได้คะแนนมากสุด 3 ล าดับที ่ได้แก่  
   1) วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 
   2) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
   3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการ ของเทศบาลต าบลมาบแค ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลมาบแค ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เป็นดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 9.63 96 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 9.25 92 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 8.88 88 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 9.25 92 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 53.04 88 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 4.50 90 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 4.63 92 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

(๕) 4.63 92 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 4.63 92 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(๕) 4.25 85 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 4.25 85 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 4.38 87.60 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 4.13 82.60 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4.38 87.60 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 4.38 87.60 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
ที่จะได้รับ 

(๕) 4.63 92 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 4.25 85 
รวมคะแนน ๑๐๐ 90.38 90.38 
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  (1) ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลมาบแค ในภาพรวมทั้ง 5 ประเด็นหลัก     
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ 90.38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.38  
  (2) พบว่าในประเด็น ข้อที่ 1 – 4 ของเทศบาลต าบลมาบแค จากคะแนนเต็มแต่ละประเด็น 10 
คะแนน  
  ประเด็นที่ 1 ได้คะแนนรวม 9.63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96 ของคะแนนเต็ม  
  ประเด็นที่ 2 ได้คะแนนรวม 9.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92 ของคะแนนเต็ม 
  ประเด็นที่ 3 ได้คะแนนรวม 8.88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88 ของคะแนนเต็ม  
  ประเด็นที่ 4 ได้คะแนนรวม 9.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92 ของคะแนนเต็ม 

  (3) ประเด็นที่ 5 โครงการพัฒนา จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้คะแนน 53.04 คะแนน       
คิดเป็น ร้อยละ 92 ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นย่อยท่ีได้คะแนนมากสุด 4 ล าดับที ่ได้แก่  
   1) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
   2) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
   3) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
   4) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าที่จะได้รับ 

   ทั้ง 4 ประเด็นได้คะแนนมากสุดเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเต็มในแต่ละ
ประเด็นย่อย ที่เป็นเช่นนั้น  
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3. การวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

ในการส ารวจครั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือจาก ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่  ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน และผู้มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลมาบแคกรอกแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลมาบแคในภาพรวม 

 ผลการส ารวจ 
 จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน ามาค านวณร้อยละจากกลุ่มตัวอย่าง  ๕๕๐  ราย  ในส่วนที่ ๑  
ข้อมูลทั่วไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 50.55  เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
49.45  และพบว่าช่วงอายุ 4๑ - 5๐ ปี  ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.45 รองลงมาช่วงอายุ  
51 – 6๐ ปี  คิดเป็นร้อยละ 23.82 การศึกษาพบว่าระดับประถมศึกษา  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.73  
รองลงมาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.73  อาชีพพบว่ารับจ้าง มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 26.18  รองลงมา 
อาชีพเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ 23.64   ในส่วนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  พบว่ามีความพึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  37.66  มีความพึงพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ  61.80  และไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 0.52  รายละเอียดดังนี้ 

 ผลการด าเนินงาน 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 จากผลส ารวจพบว่า ประชาชนพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม  อาทิเช่นการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพราะ โครงการต่างๆ  ได้มาจาก
การท าประชาคมขึ้นมา  จากปัญหา / ความต้องการของประชาชนโดยตรงและการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชนจากการประชาคม  ซึ่งอาจจะมีการสับเปลี่ยนกันในปีถัดไป  

 

 

 
ประเด็น 

พอใจมาก
ร้อยละ 

พอใจ  
ร้อยละ 

ไม่พอใจ
ร้อยละ 

 ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 41.82 58.00 0.18 
 ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 37.27 62.18 0.36 
 ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 36.36 62.55 1.09 
 ๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 33.64 65.45 0.91 
 ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 38.73 60.18 1.09 
 ๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 36.18 63.82 0.18 

 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน  
   ในท้องถิน่ 40.73 58.91 0.18 

 ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 36.55 63.27 0.18 
 ภาพรวม 37.66 61.80 0.52 
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 จากผลส ารวจพบว่า ประชาชนพอใจในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
อาทิ  เช่น การปิดประกาศ การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์  การแสดงปูายประชาสัมพันธ์โครงการในโครงการ
ก่อสร้าง การลงข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต และการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของหมู่บ้านหรือรถ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

 จากผลส ารวจพบว่าประชาชนพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
จากการประชุมประชาคมเป็นแนวทางหนึ่งที่จะรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง  
 จากผลส ารวจพบว่าประชาชนพอใจในการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ  อาทิ  เช่น การปิดประกาศ การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ   
 จากผลส ารวจพบว่าประชาชนพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
อาทิ เช่น  การให้ตัวแทนชุมชนจากการประชาคมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
แสดงถึงความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน และเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการต่างๆ มีประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลด้วย 
 จากผลส ารวจพบว่าประชาชนพอใจในการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด จากผลการส ารวจ
พบว่าโครงการต่าง ๆ  มีการด าเนินการเสร็จสิ้นตามก าหนดระยะเวลาในสัญญาทุกโครงการ 
 จากผลส ารวจพบว่าประชาชนพอใจในผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น  เนื่องมาจากโครงการต่าง ๆ มาจากการประชุมประชาคม มาจากความต้องการของประชาชน
โดยตรง ซึ่งเรียงล าดับความส าคัญ และความจ าเป็นเร่งด่วนเป็นล าดับแรก 
 จากผลส ารวจพบว่าประชาชนพอใจจากประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  จาก
ผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางเทศบาลต าบลมาบแคได้จัดท าโครงการขึ้นนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โดยตรงเพราะเป็นปัญหาความต้องการประชาชนโดยแท้จริง 
 สรุปในภาพรวมประเด็น ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องมาจากประชาชนบางส่วนอาจไม่ทราบ
ถึงข้อมูลข่าวสารที่เทศบาลต าบลมาบแค ประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ห่างไกล ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เป็นประจ า      
จึงควรให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เช่น หอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน  
การออกรถเคลื่อนที่ประกาศให้ประชาชนทราบ การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานกับผู้น าชุมชน  ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพ้ืนที่กว้างขึ้น เข้าถึงกลุ่มคนมากขึ้น  และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับเทศบาลต าบลมาบแค เพ่ือประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน / กิจกรรมมากขึ้น ท าให้ระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมเพ่ิมข้ึนในปีต่อไป   
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สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลต าบลมาบแค ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) และที่เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง     
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคมท้องถิ่น การจัดท าแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป โดยประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่          
19 เมษายน 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่  22 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  10  กันยายน   
พ.ศ. ๒๕64       
 เทศบาลต าบลมาบแค มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่มีประสิทธิภาพ เป็นแผนที่มีประเด็น
หลักการพัฒนา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลต าบลมาบแค ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้เทศบาลต าบลมาบแค น ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการ
บริหารของเทศบาลต าบลมาบแค อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  ใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 



 

ส่วนท่ี 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ของเทศบาลต าบลมาบแค  ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แล ะเปูาหมาย            
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  (1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง จ านวน 30 โครงการ สรุปผลการพัฒนาประสบ
ความส าเร็จสามารถด าเนินการได้ตามแผน จ านวน 11 โครงการ เป็นโครงการตามแผนพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหา 
การคมนาคมสัญจร สาธารณูปการต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จ านวน 3 โครงการ สรุปผลการพัฒนาประสบ
ความส าเร็จสามารถด าเนินการได้ตามแผน จ านวน 0 โครงการ เป็นโครงการตามแผนพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนให้
พ่ึงพาตนเองได้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแก้ไขปัญหาประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้เนื่องจาก เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
  (3) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม ปรากฏในแผนพัฒนา จ านวน 31 โครงการ สรุปผลการพัฒนา
ประสบความส าเร็จสามารถด าเนินการได้ตามแผน จ านวน 11 โครงการ เป็นโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพประชาชน
ในเรื่องการให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสังคม โครงการส่วนใหญ่เป็นการจัดกิจกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 
  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนา จ านวน 5 โครงการ สรุปผลการ
พัฒนาประสบความส าเร็จสามารถด าเนินการได้ตามแผน จ านวน 0 โครงการ เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนา
พ้ืนที่ด้านการส่งเสริมด้านการส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านขยะ แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก เกิดสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 
  (5) ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ปรากฏในแผนพัฒนา จ านวน 14 โครงการ สรุปผลการพัฒนา
ประสบความส าเร็จสามารถด าเนินการได้ตามแผน จ านวน 1 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวกับงานบริหาร
จัดการในองค์กร แต่ด าเนินการได้น้อย เนื่องจาก เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
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 จากการวิเคราะห์ ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ สรุปว่า  ในรอบปีงบประมาณ 
ภาพความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุตามเปูาหมาย  การพัฒนาที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด       
จะเห็นได้จากจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการนั้น ได้รับการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายและด าเนินการ
ในช่วงปลายปีงบประมาณ มีการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ และใช้จ่ายเงินสะสมในระหว่างปีงบประมาณ 
แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ จะมีการด าเนินโครงการพัฒนาจ านวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจ านวน
โครงการกิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก็ตาม อีกทั้งการเบิกจ่าย
งบประมาณที่เป็นโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็ได้บรรลุตามเปูาหมายการด าเนินการอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม 
 แม้ว่าการวางแผนการด าเนินงานในครึ่งปีแรกจะยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บริหารงานบ่อยครั้งอาจเป็นผลให้ไม่มีความเสถียรภาพในการบริหารงาน 

 1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  (1) โดยสรุปในรอบการประเมินผลครั้งนี้ เทศบาลต าบลมาบแคสามารถน าโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลงและที่เพ่ิมเติม มาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
และด าเนินการได้ รวมทุกแผนงาน จ านวน 49 โครงการจากงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติ การใช้เงินสะสม 
การขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้มีการอนุมัติของสภาเทศบาลต าบลมาบแค ให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 1 1 
โครงการ รวมทั้งสิ้น 60 โครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนวางท่อระบายน้ า โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
  (2) โครงการที่ก าหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงที่
เป็นโครงการก่อสร้างหรือโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากข้อจ ากัด เรื่องความรู้ ความเข้าใจ          
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านงานก่อสร้างออกแบบส ารวจ  
  (3) โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลมาบแค ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้างสาธารณูปโภค
ต่างๆ ที่ด าเนินการโดยใช้จ่ายเงินสะสม สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสนองต่อนโยบายของรัฐ
และเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  1) ปัญหาด้านโครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างระบบ ประปาผิวดิน 
การก่อสร้างถนนที่ต้องใช้งบประมาณเกินกว่าศักยภาพของเทศบาลต าบลมาบแค ที่ต้องก่อสร้างให้ได้มาตรฐานและ
คุม้ค่ากับงบประมาณ มีคุณภาพและสามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม 
  2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนสามารถพัฒนา หรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงิน
งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง 
หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผน และประสานแผนพัฒนากับส่วนราชการหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือบูรณาการแผนร่วมกันและเพ่ือด าเนินการของงบสนับสนุนจากหน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้อง 
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  3) การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้าน เทศบาลต าบลมาบแค จะต้องพิจารณาความ 
เหมาะสมของงบประมาณศักยภาพขององค์กรด้านรายได้ที่ได้รับในแต่ละปี และประโยชน์ที่ประชาชน จะได้รับของ
แต่ละหมู่บ้านในภาพรวม ซึ่งควรจะต้องให้ความรู้กับประชาชน และหมู่บ้าน เพ่ือจะได้มีความเข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการของบประมาณของหมู่บ้าน โดยประชาชนและทาง
หมู่บ้านจะต้องให้ความร่วมมือด้วย 
  4) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลให้รอบด้านและเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือให้การวางแผนพัฒนาเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากที่สุด และควรมีการวางแผน เพ่ือเตรียมพร้อมรับสังคม
เพ่ือการก้าวเข้าสู่โลกใหม่โลกของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือฉายภาพของสภาพแวดล้อมใหม่ที่เราต้องเผชิญหน้า         
ซึ่งเป็นได้ ทั้งความท้าทายและโอกาสส าหรับเทศบาลต าบลมาบแค จะเปิดโลกทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 2.2 ข้อสังเกต 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้อสังเกตว่า โครงการ เป็นโครงการที่ดี 
จะต้องสนับสนุน ส่งเสริม ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

 บทสรุปและข้อสังเกต  
 1. การก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลมาบแค  มีมากเกินความจ าเป็นจ าแนกย่อยรายละเอียด
ท าให้วัดผล ประเมินผลได้ยาก บางยุทธศาสตร์ไม่ตรงกับอ านาจหน้าที่เป็นเพียงภารกิจรองไม่ควรก าหนดเป็น 
ยุทธศาสตร์ เนื่องจากจะเป็นภาระของการติดตามและประเมินผล  
 2. ควรก าหนดยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ/แผนงานให้ชัดเจน เพ่ือจัดกลุ่มโครงการที่
ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ให้สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ง่าย เพ่ือสะดวกในการติดตามและประเมินผลให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์  
 3. การก าหนดเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ควรก าหนดให้ชัดเจน ตรงประเด็นส่วนจะมีข้อ
รายละเอียด ปลีกย่อยหลายกิจกรรมที่เกิดจากเปูาหมายนั้น ก็สามารถด าเนินการได้ในรายละเอียดของโครงการ    
ไม่ควรก าหนดเป็นตัวเลข เช่น หนึ่งครั้ง หนึ่งแห่ง ทุกครั้ง ทุกแห่ง ในลักษณะกว้าง ๆ เกินไป จนไม่สามารถแสดง ให้
เห็นถึงการก าหนดคุณค่าของการพัฒนาท้องถิ่น  
   
 2.3 ข้อเสนอแนะ 
  1) โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ารุด เส้นทางการคมนาคมให้ได้ มาตรฐาน 
ประชาชนได ้ใช้ประโยชน์ได้รับความสะดวก ให้ด าเนินการอย่างเร่งด่วนทั่วถึงและ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ถนนหลาย
หมู่บ้านยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ดี ท าให้เกิดอุบัติเหตุ หลายสายเวลา ฝนตกมีน้ าท่วมขังระบายไม่ทัน บางแห่งมีดิน
โคลนไหล 
  2) โครงการก่อสร้างสาธารณูปการ เพ่ือปูองกันน้ าท่วมขัง เช่น ก่อสร้างทางระบายน้ า วางท่อ 
ระบายน้ า ขุดลอกท่อทางระบายน้ าหรือขุดลอกคลอง หรือล ารางสาธารณะเดิมไม่ให้อุดตันเพ่ือแก้ไข ปัญหาน้ าท่วม
ขัง ควรวางแผนจัดการระบายน้ าเวลาฝนตกน้ าท่วมขังให้เป็นแผนระยะยาวโดยประชาชน ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ด้วย 
  3) โครงการขยายเขตไฟฟูาเข้าในหมู่บ้าน และไฟฟูาส าหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน      
และขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั้งต าบล เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุและภัยจาก อาชญากรรม 
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  4) การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ าอย่างเพียงพอกับการอุปโภคบริโภคตลอดปี โครงการ
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินที่มีคุณภาพมาตรฐานน้ าดื่มสะอาดเพ่ือให้บริการประชาชนที่ได้รับ  
  5) โครงการพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะของต าบล และหมู่บ้าน เช่น ขุดลอกคลองเดิมหรือขุดบ่อน้า 
สาธารณะเพ่ิมข้ึน หรือแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน ขุดสระหรือบ่อส าหรับเก็บกักน้ าไว้บริการ ประชาชน
ได้ใช้อย่างเพียงพอ 
  6) ควรมีโครงการจัดหาหรือสร้างแหล่งกักเก็บน้ าสะอาดส าหรับการอุปโภค บริโภคให้ ประชาชน
ในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงโดยควรขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติหรือแหล่งน้ าของหมู่บ้านที่มีอยู่ให้ สามารถเก็บน้ าเพ่ือ
ใช้ในหมู่บ้านได้ 
  7) ควรจัดเก็บขยะที่ตกค้างตามหมู่บ้านให้ทันเวลา เพราะขยะตกค้างมากสร้างปัญหามลภาวะ 
สิ่งแวดล้อม ถังขยะไม่เพียงพอกับจ านวนครัวเรือนและจัดหาที่ทิ้งขยะการก าจัดขยะหรือบริหารจัดการขยะให้       
ถูกสุขลักษณะ การจัดเก็บค่าขยะไม่ตรงเวลามีการรับฝากจ่ายค่าขยะแต่ไม่น าส่งตรงตามรอบเดือนที่ช าระท า       
ให้มีการค้างค่าขยะ 
  8) ในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
  9) เทศบาลต าบลมาบแค ต้องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยควร 
ก าหนดให้มีการส่งเสริมการศึกษาหรือการยกระดับการเรียนรู้ของประชาชน เช่น การเปิดสอน ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารเบื้องต้นให้เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ โดยควรให้มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และในหมู่บ้านให้ประชาชน ได้มีพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษและทางเลือก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 
  10) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการ
สืบค้นข้อมูลพ้ืนฐานเชิงประจักษ์ โดยการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่ เป็นปัจจุ บันอย่างรอบด้าน 
ตลอดจนความต้องการของประชาชนหรือความเดือดร้อนจริง ๆ ทั้ง ข้อมูลภายในต าบลข้อมูลของส่วนราชการ และ
ข้อมูลของพ้ืนที่ต าบลข้างเคียงเป็นข้อมูล เปรียบเทียบให้เกิดความเชื่อมโยงของการบูรณาการแผนการพัฒนากับแผน
ในระดับและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สมบูรณ์มีความเป็นไปได้ เกิดความเชื่อมั่น เพ่ือให้
สามารถ แก้ปัญหาได้ตรงกับความจริงและความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 

 


