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เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

 



คำนำ 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 1 องค์กร

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น ข้อ 12 ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 (5)  ข้อ 31 ได้กำหนดให้การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี การรายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเยี ่ยมเป็นการดำเนินการเพื่อนำมา

วิเคราะห์โครงการที่ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละปีงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล

ตำบลท่าเยี่ยม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขต หรือ

ยุติการดำเนินงานโครงการต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาในอนาคตต่อไป 
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ส่วนที่ 1   

บทนำ 
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
          การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั ้งสองมีความเกี ่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื ่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลท่า
เยี่ยม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
          1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ
ในการดำเนินงาน 
         2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
          3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
          4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได ้อย ่างเป ็นร ูปธรรมและเกิดความชัดเจนที ่จะทำให้ทราบถึงจ ุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
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บทสรุป 

          บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิด
การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและ
มีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่า งดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
          1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
          3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
          4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
          5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลท่าเยี่ยมหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
          6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
          3.1 ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

3.1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
              (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
              (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
              (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
              (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

   3.1.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดไว้ใน 5. 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้
ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปีนั้น สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม 
 
         3.2 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
           3.2.1 สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน 3 คน ได้แก่ 

1) นายสมชาย ทมตะขบ เขตการเลือกตั้งที่ 1 
2) นายกว่าง กาศกระโทก เขตการเลือกตั้งที่ 2 
3) นายกัณหา สร้อยกระโทก เขตการเลือกตั้งที่ 1 
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   3.2.2 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน ได้แก ่
    1) นางเฉลียว โคนกระโทก ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 6 
    2) นางสุกัญญา กลิ่นรุ่งเรือง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 15 
   3.2.3 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมตรีตำบลท่าเยี่ยมคัดเลือก จำนวน 2 คน ได้แก ่
    1) ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 
    2) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอโจด 
           3.2.4 หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน ได้แก ่
    1) ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
    2) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
   3.2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิทีน่ายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยมคัดเลือก จำนวน 2 คน  
    1) นางราตรี เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    2) นางผ่องศรี อินทนารินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
ได้แก่ 

- นายกว่าง  กาศกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล  ทำหน้าที่ประธานฯ 
- นางสาวรัชดา  แดนชัยภูมิ  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ทำหน้าที่เลขานุการฯ 

          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ต้องดำเนินการ
ให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
          1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
          2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
          3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 

  3.3 ขั้นตอนการรายงานผล 
  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 และข้อ 30 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นรายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
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          3.3  การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้กำหนดการ
แบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล
ท่าเยี่ยม ดังนี้ 
           3.3.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่า
มีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
กำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล 
การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะ
ในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
          3.3.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
           3.3.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำ
ตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
           3.3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้  
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
          3.3.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน
ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
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           3.3.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
           3.3.7 การวินิจฉัยสั ่งการ การนำเสนอเพื ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที ่ดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน
สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  4.1 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม กำหนดระเบียบ วิธี
ในการติดตามและประเมิน ดังนี้ 
   4.1.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตาม
และประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 2) เครื่องมือ และ 3) 
กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
   4.1.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่  

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้  

2) โดยการสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวามข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียน
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการของประชาชน 
สภาพพ้นที่ต่างๆ ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได ้
 
          4.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง
การต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่นได ้แก ่  แบบสอบถาม ( Questionnaires)  แบบส ัมภาษณ์  
(Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของ
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไป
ทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี ่ยม กำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดังนี้ 
              1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
               2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด   โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
                  3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
               (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรม
ร่วมกัน  
               (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีสว่น
ได้เสียในเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  
               4) การสำรวจ (surveys) ในที่นี ่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
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               5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
 

              4.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม กำหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

4.3.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
                   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
                   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่
ผ่านมาทุกครั้ง 
                   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
                4.3.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
                4.3.3  ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่ มีอยู่จริงใน
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมมาปฏิบัติงาน 
               4.3.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
               4.3.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
               4.3.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอโชคชัย
และจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
          การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
          5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
          5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
          5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
          5.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ ่นใ ห้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
          5.7 ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมเกิด
ความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมนิผล 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี ่ยม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได่แก่  
1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่  

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2. แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่  

1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
4. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5. แผนงานงบกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
    ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่  

1. แผนงานสาธารณสุข 
2. แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
    ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่  

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่  

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

1.1.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าเฉลี่ย) ผลเป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.50 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.50 
3 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60 51.13 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.00 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.25 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 7.88 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4.13 
3.5 กลยุทธ์ (5) 4.50 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.63 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.50 
3.8 แผนงาน (5) 4.38 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.88 

รวมคะแนน 100 86.13 
 
  คะแนนการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้คะแนนร้อยละ 86.13 เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
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 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  จากการรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี ่ยม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่า
เยี่ยม ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้ 
  1.2.1 จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน 355 โครงการ ดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  254  โครงการ 
   2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   จำนวน     5  โครงการ 
   3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   จำนวน   45  โครงการ 
   4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   จำนวน     7  โครงการ 
   5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาฯ   จำนวน   31  โครงการ 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  จำนวน   13  โครงการ 
 

  1.2.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าเฉลี่ย) เป็นผลดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.38 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.38 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.00 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 52.75 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.63 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.63 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
(5) 4.50 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4.63 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(5) 4.63 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4.38 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.25 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
(5) 4.38 
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ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต) (5) 4.00 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.13 
5.11 มีการกำหนดตัวชีวิต (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
(5) 4.38 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4.25 
รวมคะแนน 100 85.50 

 

 คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อย
กว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้คะแนนร้อยละ 85.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้  
 
 1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  1.3.1 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 
2565 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ยุทธศาสตร ์

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการในเทศบัญญัติฯ ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 254 291,619,000.00 16 4,555,000.00 16 8,539,646.27 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 250,000.00 - - - - 

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 45 27,851,300.00 28 1,691,220.00 26 1,472,344.00 

4.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 7 300,000.00 4 76,300.00 3 73,544.00 

5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณ ี

31 14,637,000.00 12 3,855,125.00 9 3,318,384.00 

6.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 13 1,956,000.00 6 284,150.00 4 70,121.00 

รวม 355 336,613,300.00 66 10,461,795.00 58 13,474,039.27 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร ์

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการในเทศบัญญัติฯ ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 254 291,619,000.00 16 4,555,000.00 16 8,539,646.27 

รวม 254 291,619,000.00 16 4,555,000.00 16 8,539,646.27 

 

  (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 254 โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ 
291,619,000.- บาท 
  (2) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.30 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จาก
จำนวน 254 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 1.57 ของจำนวนเงินงบประมาณ 291,619,000.- บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
  (3) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 16 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 2.93 ของจำนวนงบประมาณ 291,619,000.- 
บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  (4) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 16 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเงินงบประมาณ 4,555,000.- 
บาท ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการในเทศบัญญัติฯ ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 250,000.00 - - - - 

รวม 5 250,000.00 - - - - 

  (1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 250,000.- บาท 
  (2) ไมม่ีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย จึงไม่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
  (3) ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  (4) ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  (5) ไม่มีโครงการที่ดำเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร ์

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการในเทศบัญญัติฯ ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 45 27,851,300.00 28 1,691,220.00 26 1,472,344.00 

รวม 45 27,851,300.00 28 1,691,220.00 26 1,472,344.00 
 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 45 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 27,851,300.- บาท 
  (2) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.23 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จาก
จำนวน 45 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 6.08 ของจำนวนเงินงบประมาณ 27,851,300.- บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
  (3) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
92.86 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 28 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 5.29 ของจำนวนงบประมาณ 27,851,300.- 
บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  (4) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
92.86 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 28 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 87.06 ของจำนวนเงินงบประมาณ 
1,691,220.- บาท ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  (5) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 218,876. - บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.15 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 12.95 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการในเทศบัญญัติฯ ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 7 300,000.00 4 76,300.00 3 73,544.00 

รวม 7 300,000.00 4 76,300.00 3 73,544.00 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 7 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 300,000.- บาท 
  (2) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.15 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จาก
จำนวน 7 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 25.44 ของจำนวนเงินงบประมาณ 300,000.- บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
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  (3) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
75.00 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 4 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 24.52 ของจำนวนงบประมาณ 300,000.- 
บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  (4) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
75.00 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 4 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 96.39 ของจำนวนเงินงบประมาณ 76,300.- 
บาท ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(5) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,756. - บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 3.62 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 

ยุทธศาสตร ์

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการในเทศบัญญัติฯ ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณ ี

31 14,637,000.00 12 3,855,125.00 9 3,318,384.00 

รวม 31 14,637,000.00 12 3,855,125.00 9 3,318,384.00 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 
โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 31 โครงการ 
จำนวนเงินงบประมาณ 14,637,000.- บาท 
  (2) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.71 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จาก
จำนวน 31 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 26.34 ของจำนวนเงินงบประมาณ 14,637,000.- บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
  (3) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
75.00 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 12 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 22.68 ของจำนวนงบประมาณ 14,637,000.- 
บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  (4) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
75.00 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 12 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 86.08 ของจำนวนเงินงบประมาณ 
3,855,125.- บาท ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(5) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 536,741. - บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 13.93 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร ์

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการในเทศบัญญัติฯ ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 13 1,956,000.00 6 284,150.00 4 70,121.00 

รวม 13 1,956,000.00 6 284,150.00 4 70,121.00 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,956,000.- บาท 
  (2) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.16 ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 6 จาก
จำนวน 13 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 14.53 ของจำนวนเงินงบประมาณ 1,956,000.- บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 
  (3) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 6 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 3.59 ของจำนวนงบประมาณ 1,956,000.- 
บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(4) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ของจำนวนโครงการ จากจำนวน 6 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 24.68 ของจำนวนเงินงบประมาณ 284,150.- 
บาท ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(5) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 214,029. - บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 33.34 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 75.33 ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  1.3.2 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 
2565 ตามการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร ์

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 26 11,098,000.00 26 11,098,000.00 26 11,098,000.00 

รวม 26 11,098,000.00 26 11,098,000.00 26 11,098,000.00 

  (1) การใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จำนวน 26 โครงการ ปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะ
ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวนเงินงบประมาณ 11,098,000.- บาท  
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  (2) เงินงบประมาณที่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 26 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 
11,098,000.- บาท  
  (3) จำนวนการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนโครงการ
ทั้งหมดท่ีขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  

  1.3.3 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 
2565 ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร ์

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการที่ใช้จ่าย 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

- - - - - - - 

รวม - - - - - - 

  (1) เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ไม่ได้ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1.3.4 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 
2565 ตามการใช้จ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงาน/ประเภทครุภณัฑ์บริการสาธารณะ 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น รายการในเทศบัญญัติฯ ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
   - ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  

21 2,730,000.- 4 490,000.- 4 490,000.- 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   - ประเภทครุภัณฑ์กอ่สร้าง  

7 453,600.- 1 6,000.- - - 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   - ประเภทครุภัณฑ์อื่น 

7 6,965,000.- 1 296,000.- - - 

รวม 35 10,148,600.- 6 792,000.- 4 490,000.- 

  (1) รายการครุภัณฑ์บริการสาธารณะทั้งหมดของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  จำนวน 35 รายการ ใน 3 
แผนงาน ซึ ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน
งบประมาณ 10,148,600.- บาท  
  (2) จำนวนการใช้จ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ จำนวน 4 รายการ เป็นเงินงบประมาณ 490,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 17.95 ของจำนวนรายการทั้งหมด
ที่ได้นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเงินงบประมาณท่ีดำเนินการจริง 
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 1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
 

  1.4.1 เป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 
2565 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ผลตามตัวชี้วดั (KPI) 

1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 1. จำนวนเขตบริการไฟฟ้าแรงต่ำที่เพิ่มขึ้น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. จำนวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสรา้ง 

2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะอาชพี  
ร้อยละ 80 

3 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

แผนงานสาธารณสุข 
1. ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 16 หมู่บ้าน 
2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที ่1 - 16 

แผนงานการศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 
2,4,7,10,12,13,14,15 

4 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 
1. จำนวนพื้นที่ทีป่ลูกหญา้แฝก จำนวน 1 แห่ง 
2. จำนวนพื้นที่ทีป่ลูกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง 

5 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาการพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณ ี

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. ไม่พบปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน (0 %) 
2. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง 

แผนงานการศึกษา 
1. ศพด.ได้รับการสนับสนุน จำนวน 1 แห่ง 
2. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง 

6 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี 
2. จำนวนผู้เข้ารว่มอบรม ร้อยละ 80 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1. จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 
2. ดำเนินการ 2 ครั้ง/ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ผลตามตัวชี้วดั (KPI) 

1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 1. จำนวนเขตบริการไฟฟ้าแรงต่ำที่เพิ่มขึ้น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1. จำนวนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสรา้ง 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1) ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานเคหะและชุมชน กำหนดไว้ว่า จำนวนเขตบริการไฟฟ้า

แรงต่ำที่เพ่ิมขึ้น ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด เพราะได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

2) ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน โครงการอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัยตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1) ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กำหนดไว้ว่า จำนวนถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับการก่อสร้าง ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด เพราะได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

2) ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามท่ีกำหนดไว้ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ดังนี้ 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเที่ยง หมู่ที่ 1  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประนอม หมู่ที่ 1 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาติ หมู่ที่ 2 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพรม หมู่ที่ 2 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเวียน หมู่ที่ 2 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหง หมู่ที่ 2 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรงค์ หมู่ที่ 2 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทอง หมู่ที่ 3 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละม่อม หมู่ที่ 3 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสอ้ิง หมู่ที่ 3 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแจ๋ว หมู่ที่ 3 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสะอ้อน หมู่ที่ 3 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 6 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางติ๋ม หมู่ที่ 10 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ผลตามตัวชี้วดั (KPI) 

2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะอาชพี  
ร้อยละ 80 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1) ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กำหนดไว้ว่า จำนวนผู้

เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด เพราะมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้
เสริมทักษะอาชีพให้กับประชาชน ไม่ถึงร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย 100 คน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ผลตามตัวชี้วดั (KPI) 

3 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

แผนงานสาธารณสุข 
1. ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 16 หมู่บ้าน 
2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่ที ่1 - 16 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง  
หมู่ที่ 2,4,7,10,12,13,14,15 

แผนงานสาธารณสุข 
(KPI) ข้อ 1 
1) ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานสาธารณสุข กำหนดไว้ว่า จำนวนหมู่บ้าน/ประชาชนที่

เข้าร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด เพราะได้ดำเนินการเบิกจ่าย
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครบตามตัวชี้วัด (KPI) (16 หมู่บ้าน) 

2) ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ในแผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุ นัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี) จำนวน 16 หมู่บ้าน 

(KPI) ข้อ 2 
1) ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานสาธารณสุข กำหนดไว้ว่า อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 16 ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด เพราะได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครบตามตัวชี้วัด (KPI) (16 หมู่บ้าน) 

2) ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ในแผนงานสาธารณสุข โครงการอุดหนุนบ้าน 
สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่ท่ี 1 – 16) ตำบลท่าเยี่ยม 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1) ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ไว้ว่า ติดตั้ง

เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,4,7,10,12,13,14,15 ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด เพราะได้
ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครบตามตัวชี้วัด (KPI) 

2) ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ดังนี้ 

- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพ่ือติดตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านคลองมะเดื่อ 
- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพ่ือติดตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านโจด 
- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพ่ือติดตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านดอนไพล 
- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพ่ือติดตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านนาตลิ่งชัน 
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- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพ่ือติดตั้ง หมู่ที่ 12 บ้านนาใหม ่
- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพ่ือติดตั้ง หมู่ที่ 13 บ้านกอโจดไทรย้อย 
- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพ่ือติดตั้ง หมู่ที่ 14 บ้านหัวระนาม 
- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพ่ือติดตั้ง หมู่ที่ 15 บ้านท่าบ่อ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ผลตามตัวชี้วดั (KPI) 

4 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 
1. จำนวนพื้นที่ทีป่ลูกหญา้แฝก จำนวน 1 แห่ง 
2. จำนวนพื้นที่ทีป่ลูกต้นไม้ จำนวน 2 แห่ง 

แผนงานการเกษตร 
(KPI) ข้อ 1 
1) ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานการเกษตร ไว้ว่า จำนวนพื้นที่ท่ีปลูกหญ้าแฝก จำนวน 

1 แห่ง ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด เพราะได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ 

2) ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามท่ีกำหนดไว้ในแผนงานการเกษตร โครงการปลูกหญ้าแฝก
เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 1 แห่ง  

แผนงานการเกษตร 
(KPI) ข้อ 2 
1) ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานการเกษตร ไว้ว่า จำนวนพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ จำนวน 2 

แห่ง ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด เพราะได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ 

2) ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามท่ีกำหนดไว้ในแผนงานการเกษตร ดังนี้ 
- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 จำนวน 1 แห่ง 
- โครงการปลูกป่าในที่สาธารณประโยชน์วันต้นไม้ รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 

ล้านต้น จำนวน 1 แห่ง 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ผลตามตัวชี้วดั (KPI) 

5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาการพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. ไม่พบปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน (0 %) 
2. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง 

แผนงานการศึกษา 
1. ศพด.ได้รับการสนับสนุน จำนวน 1 แห่ง 
2. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง 
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แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
(KPI) ข้อ 1 
1) ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานบริหารงานทั่วไป ไว้ว่า ไม่พบปัญหาการทุกจริตใน

หน่วยงาน (0 %) ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด เพราะได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2565 (ไม่พบ
การทุจริตในหน่วยงาน) 

2) ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้ว ัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการ
เสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 โครงการ  

(KPI) ข้อ 2 
1) ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานบริหารงานทั่วไป ไว้ว่า อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด เพราะได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อุดหนุน อบต.โชคชัย) 

2) ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามท่ีกำหนดไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการอุดหนุน
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ตามโครงการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ จำนวน 1 แห่ง  

แผนงานการศึกษา 
(KPI) ข้อ 1 
1) ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานการศึกษา ไว้ว่า ศพด.ได้รับการสนับสนุนฯ จำนวน 1 

แห่ง ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด เพราะได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม) 
จำนวน 1 แห่ง 

2) ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ในแผนงานการศึกษา โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม) จำนวน 1 แห่ง 

 

(KPI) ข้อ 2 
1) ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานการศึกษา ไว้ว่า อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 

6 แห่ง ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด เพราะได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 6 โรงเรียน 

2) ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามท่ีกำหนดไว้ในแผนงานการศึกษา ดังนี้ 
- โครงการอุดหนุนโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชันตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
- โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
- โครงการอุดหนุนโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
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- โครงการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนดอนไพลตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
- โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนเพชรตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
- โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยาตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ผลตามตัวชี้วดั (KPI) 

6 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี 
2. จำนวนผู้เข้ารว่มอบรม ร้อยละ 80 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1. จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 
2. ดำเนินการ 2 ครั้ง/ปี 

แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
(KPI) ข้อ 1 
1) ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานบริหารงานทั่วไป ไว้ว่า จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผลการ

ดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด เพราะได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ  

2) ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการจัดงาน
วันเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง 

(KPI) ข้อ 2 
1) ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานบริหารงานทั่วไป ไว้ว่า จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 

80 ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด เพราะได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ (มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 80) 

2) ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชน จำนวน 1 โครงการ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(KPI) ข้อ 1 
1) ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ไว้ว่า จำนวนครั้งของการ

เกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด เพราะได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 ครั้ง/ปี (เทศกาลปีใหม่/เทศกาลสงกรานต์) มีร้อยละ
การเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปี 2564  
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2) ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี ้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ จำนวน 2 ครั้ง/ปี (เทศกาลปีใหม่/เทศกาล
สงกรานต์)  

(KPI) ข้อ 2 
1) ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ไว้ว่า ดำเนินการ 2 ครั้ง/ปี

ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด เพราะได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ 1 ครั้ง/ปี 

2) ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี ้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 โครงการ 1 ครั้ง/ปี 

1.4.2 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 ตาม
การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ผลตามตัวชี้วดั (KPI) 

1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง จำนวน 25 สาย 
2. จำนวนสะพานขา้มคลองที่ได้รับการก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง 

1) ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ไว้ว่า จำนวนถนนที่ได้รับ
การก่อสร้าง จำนวน 25 สาย และจำนวนสะพานข้ามคลองที่ได้รับการก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง ผลการดำเนินการ
เป็นไปตามตัวชี้วัด เพราะได้รับการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 26 โครงการ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 

2) ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามท่ีกำหนดไว้ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา – ยังไม่
พบความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินโครงการ ณ วันที่ประกาศรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปี 2565  
 
 1.4.3 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 ตาม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ผลตามตัวชี้วดั (KPI) 

- - - - 

- เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ไม่ได้ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
 แสดงให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือ
อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) โดยจัดลำดับตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
สรุปรายละเอียดไดต้ามตารางนี้ 
  ตารางที่ 1 แสดงปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ลำดับ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น 

1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 
 
 

- ขาดบุคลากรในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
(อัตราตำแหน่งวา่ง)  
จึงทำให้ประสบปัญหา
และอุปสรรค 
- เจ้าหนา้ที่ผู้ตรวจรับ
งานจ้าง ขาดทกัษะ และ
ความรู้ความสามารถ
ด้านการตรวจรับงาน
ก่อสร้าง 

- ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) นาย
ช่างโยธา / หัวหน้าฝ่ายการโยธา เพือ่
มาปฏิบัติงานด้านควบคุมงานก่อสร้าง 
และปฏิบัติงานอื่นอันจะทำให้การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 
- ส่งเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้รับผิดชอบใน
การตรวจรับงานจา้งเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกีย่วขอ้ง 

- เห็นควรให้ดำเนินการประกาศรับ
โอน (ยา้ย) สรรหา แต่งต้ัง บุคคลที่
สามารถปฏบิัติหน้าที่ในการควบคุม
งานก่อสร้าง 
- เห็นควรให้จัดตั้งงบประมาณเพื่อส่ง
เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา เพือ่พัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถด้านการตรวจรับ
งานจ้าง 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 

  ตารางที่ 2 แสดงปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ลำดับ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น 

2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- จำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการ 
เนื่องจากไม่ได้เดินทางมา
เข้าร่วมการฝึกอบรมตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่
กำหนด จึงทำให้เป้าหมาย
ของผู้เข้าร่วมอบรมเกิด
ความคลาดเคลื่อนไปจาก
ที่กำหนดไว ้
- หลักสูตรการฝึกอบรมไม่
ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนผู้สนใจ 
- ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการไม่อำนวยต่อ
สภาพพื้นที่ทางการเกษตร 
(ตรงกับฤดูเพาะปลูกและ
ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร) 

- ทำหนังสือขอความรว่มมือจากผู้นำ
ชุมชน/หมู่บ้าน เพือ่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนผู้สนใจทราบและจัดส่ง
รายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม  
- สำรวจความต้องการฝึกอบรม โดย
กำหนดหลกัสูตรต่างๆ ที่คาดว่า
ประชาชนจะสนใจ ก่อนดำเนินการ
จัดทำโครงการฝึกอบรมตามความ
ต้องการดังกล่าว 
- ก่อนกำหนดจัดทำโครงการต้อง
ดำเนินการตรวจสอบระยะเวลา
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมได้ โดยงดจัดโครงการในช่วง
เพาะปลูก และในช่วงฤดูเก็บเกีย่ว
ผลผลิตทางการเกษตร 

- เห็นควรให้ดำเนินการประสานกบั
ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดส่งรายชื่อ
ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรม  
- เห็นควรให้มีการสำรวจความ
ต้องการฝึกอบรมจริง เพื่อให้ได้ข้อมูล
จริงจากผู้สนใจฝึกอบรมตามหลักสูตร
ที่ทางเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมกำหนด
ไว้ อาจมหีลายหลักสูตรให้เลือก และ
คัดเลือกหลักสูตรที่ประชาชนสนใจ
มากที่สุดนำมาจัดทำโครงการ
ฝึกอบรมต่อไป 
- เห็นควรให้ความสำคัญกับหว้ง
ระยะเวลาในการจัดโครงการ
ฝึกอบรม เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่
และประชาชนสว่นใหญ่ในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

แผนงานการเกษตร 
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  ตารางที่ 3 แสดงปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ลำดับ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น 

3 
การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ  

 

- เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19 ทำใหก้าร
จัดงาน/โครงการของ
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
บางโครงการไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 
- งบประมาณในการ
ดำเนินโครงการไม่
เพียงพอ  
 

- รอการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 
19 อยู่ภายใต้การควบคุมจาก
กระทรวงสาธารณสุข จึงสามารถ
ดำเนินโครงการได้ หากมีการดำเนิน
โครงการต้องมีการตรวจคัดกรอง
ผู้เข้าร่วมโครงการ สวมหน้ากาก
อนามัย ก่อนเขา้ร่วมในสถานที่ดำเนิน
โครงการ 
- คำนวณค่าใช้จา่ยในการดำเนิน
โครงการก่อนการจัดงาน หากพบ
ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายให้
ดำเนินการโอนงบประมาณเพิ่มเติม
เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการ
ดำเนินโครงการนั้นๆ 

- เห็นควรพิจารณางดการดำเนิน
โครงการบางโครงการที่มีความเส่ียง
ต่อการรวมกลุ่มเปา้หมาย และอาจ
เกิดการแพร่ระบาดของโรคเป็นวง
กว้าง  
- ตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้
มาปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในระดับหนึ่ง 
- โอนงบประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อ
การดำเนินโครงการนั้นๆ โดยปรึกษา
กับเจ้าหนา้ที่งบประมาณ 
(ปลัดเทศบาล) ซึ่งมีหน้าที่บริหาร
งบประมาณให้กับหนว่ยงานเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม 

แผนงานสาธารณสุข 

- ข้อมูลจำนวนสุนัขและ
แมวมีความคลาดเคลื่อน
กับความเป็นจริง  
(ตกสำรวจ) 
- เจ้าบา้นไม่ได้แจ้งจำนวน
สุนัขและแมวตามจำนวน
จริงที่มีไว้ 
- งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการจัดหาวัคซีนให้สุนัข
และแมว 
 

- กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว และ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ให้
ได้จำนวนสุนัขและแมวที่เป็นข้อมูล
จริง 
- ประสานผู้นำชุมชน/หมู่บา้น 
ประชาสัมพันธ์ให้เจา้บ้านได้รับทราบ
ถึงการออกสำรวจและการให้ข้อมูล
จำนวนสุนัขและแมว 
- โอนงบประมาณเพื่อให้สามารถใช้
จ่ายในการจัดหา/จัดซื้อวัคซีนได้อย่าง
ครบถ้วนต่อจำนวนสุนัขและแมว 

- เห็นควรประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งและกองสาธารณสุขของ
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ดำเนินการ
ออกสำรวจจำนวนสุนัขและแมว โดย
ประสานกับผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อ
ลงพื้นที่จริง 
- ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน/
หมู่บ้าน 
- โอนงบประมาณเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสมและตามจำนวนสุนัขและ
แมวเพื่อให้ได้รับวัคซีนครบถ้วนตาม
จำนวน 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

- ไม่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณในบาง
โครงการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 
 

- ชี้แจงต่อผู้บริหารท้องถิ่นและสภา
ท้องถิ่นในข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
เขตตำบลท่าเยี่ยม เพื่อให้โครงการ
ได้รับการอนุมัติและปรากฎในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปี
ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 

- เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นเพื่อ
รับทราบถึงแนวทาง/ความสำคัญของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม 

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

- งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการดำเนินการ 

- โอนงบประมาณเพิ่มเติม หรืออาจ
ดำเนินการในปีถัดไป (หากไม่เร่งด่วน) 

- เห็นควรให้ดำเนินการโอน
งบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถ
ดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องและ
เกิดประโยชน์ต่อชวีิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนตำบลทา่เยี่ยมต่อไป 
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  ตารางที่ 3 แสดงปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

ลำดับ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น 

3 
การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

แผนงานงบกลาง 

- งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการดำเนินการ 

- โอนงบประมาณเพิ่มเติม  - เห็นควรให้ดำเนินการโอน
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอ
ต่อการดำเนินงาน 

 
  ตารางที่ 4 แสดงปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ลำดับ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น 

4 
การพัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข 

- ไม่สามารถดำเนิน
โครงการหมู่บ้านต้นแบบ
ในการจัดการขยะแบบ
ยั่งยืน เนื่องจากยังไม่
สามารถคัดเลือกหมู่บ้าน
ต้นแบบในการจัดการขยะ
ได้อย่างแท้จริง 
- บางโครงการต้อง
ดำเนินการต่อเนื่อง  
มีหลายกจิกรรมใน 1 
โครงการตลอดระยะเวลา
ในหนึ่งปีงบประมาณ 
ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดความเบื่อหน่ายในการ
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

- ดำเนินการประชุม แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ร่วมคัดเลือก
หมู่บ้านต้นแบบ โดยพิจารณาจาก
สถานที่ ความรว่มมือของ
ประชาชน ผู้นำชุมชนนั้นๆ 
เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้อง
ดำเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
- มีกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจในการทำงานเป็นทีม ละลาย
พฤติกรรม และให้มีความสนใจใน
การปฏิบัติงานกลุ่มร่วมกันอยา่ง
เป็นระบบ 
- กำหนดกิจกรรมที่น่าสนใจ 
แตกต่างไปจากเดิมเพื่อให้ผู้เขา้ร่วม
กิจกรรมมีความกระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ 

- เห็นควรให้กองงานเจ้าของโครงการ
ดำเนินการอยา่งเป็นระบบตาม
ขั้นตอน และให้รายงานผลการ
ดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบเป็น
ระยะเพื่อเร่งรัดติดตามการ
ดำเนินงาน 
- เห็นควรให้กำหนดกจิกรรมให้มี
ความน่าสนใจและเกิดความกา้วหน้า
ในแต่ละกิจกรรมที่มีการดำเนินการ
ต่อเนื่อง 
- หากต้องมีการดำเนินการคัดเลือก
หมู่บ้านต้นแบบ ให้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนโดยยึดถือกฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้อง 

แผนงานการเกษตร 

- ไม่ได้รับการอนุมัติ
โครงการในเทศบัญญัติ 
- งบประมาณไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีการโอนลด
งบประมาณเพื่อนำไป
ดำเนินการโครงการอื่นๆ 

- เสนอผู้บริหารเพื่อนำเรียนต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทา่เยี่ยม
ถึงความสำคัญของการดำเนิน
โครงการด้านการเกษตร 
- ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ
ตามโครงการ เพื่อให้เพยีงพอเมื่อมี
การดำเนินโครงการตามกำหนด/
ล่าช้าเกินกำหนด 

- ควรมุ่งเน้นโครงการด้านการเกษตร
เนื่องจากเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่า
เยี่ยมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทาง
การเกษตร และประชาชนสว่นใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
- บันทึกนำเรียนต่อผู้บริหารว่ามี
ความจำเป็นจะต้องคงงบประมาณไว้
ตามจำนวนเพือ่รอการดำเนิน
โครงการดังกล่าว 

 
 
 



29 
  ตารางที่ 5 แสดงปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ตามยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลำดับ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น 

5 

การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ
บันทึกข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบันจึงทำใหก้าร
ตรวจสอบระบบ ITA เกิด
ปัญหาด้านการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้อมูลจริง 
- งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการดำเนินงาน/
กิจกรรม/โครงการ 

-   

 
  ตารางที่ 6 แสดงปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ตามยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ลำดับ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น 

6 
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- จำนวนของผู้เข้ารว่ม
โครงการน้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
- การจัดโครงการ
ฝึกอบรมของเทศบาลเป็น
วันทำการ ทำใหพ้นักงาน
บางคนไม่สามารถเข้ารับ
ฟังการบรรยายจาก
วิทยากรได้ เนื่องจากติด
ภารกิจงานในหนา้ที่  
- หลักสูตรที่วิทยากร
บรรยายไม่ตรงกับความ
สนใจของผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 

- ประชาสัมพันธ์/ขอความรว่มมือ
จากผู้นำชุมชน หรือผู้นำหมู่บ้าน 
เพื่อให้ได้จำนวนของผู้เข้าร่วม
โครงการเกินร้อยละ 80  
(เป็นไปตามแผนฯที่กำหนดไว้) 
- เสนอผู้บริหารเพื่อหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการเข้าร่วม
โครงการของเจ้าหน้าที่เทศบาลใน
วันทำการ 
- ประชุมเพื่อคัดเลือกหลักสูตรใน
การฝึกอบรมใหก้ับเจ้าหน้าที่
เทศบาล เพื่อให้ตรงต่อบริบทใน
การบริหารงานองค์กร และเพื่อให้
ตรงกับอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่ง
นั้นๆ 

- ดำเนินการประสานขอความร่วมมอื
จากผู้นำชุมชนนั้นๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนได้รับ
ทราบถึงรายละเอยีดโครงการ เช่น 
วัน เวลา สถานที่ดำเนินการ และ
สำรวจความตอ้งการเข้ารับการ
ฝึกอบรมก่อนดำเนินการ 
- อาจดำเนินการฝึกอบรมให้กบั
เจ้าหน้าที่ในวันหยุดทำการ เพือ่ให้
เจ้าหน้าที่ได้รับฟังการบรรยายจาก
วิทยากร และได้รับความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนางานและพัฒนาตนเองต่อไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 
- คัดเลือกหลักสูตรตามตำแหน่ง หรือ
หลักสูตรที่แต่ละตำแหน่งสามารถรับ
ฟังความรู้ร่วมกันได้ 
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  ตารางที่ 6 แสดงปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ตามยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ) 

ลำดับ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น 

  
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

- อปพร.ที่บัตรประจำตัว
ของรัฐหมดอายุ ไม่มายื่น
คำร้องขอต่ออายุบัตร  
อปพร.  
- การเบิกค่าตอบแทน  
อปพร. เกิดความลา่ช้า
กว่ากำหนด เนื่องจากบัตร
ประจำตัว อปพร.
หมดอาย ุ
- ขาดผู้สนใจที่จะเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อเป็น  
อปพร.  
- อปพร.ที่มีอยู่เดิม เร่ิมไม่
สามารถปฏบิัติหน้าที่ได้
เนื่องจากอายุที่เพิ่มมาก
ขึ้น (สูงวัย) 
- กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้า
ร่วมโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ของจำนวนทีก่ำหนด 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้มีหนา้ที่
ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลประจำตัว
ของเจ้าหน้าที ่อปพร. หากพบ
ปัญหาให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ/
บัตรหมดอายุใหแ้จ้งเจ้าตัวทราบ
เพื่อดำเนินการยื่นคำรอ้งขอมีบัตร
ใหม่ 
- จัดทำแฟ้มเก็บเอกสารประจำตัว
ของ อปพร. หากตอ้งการนำมา
ประกอบการเบิกจา่ยสามารถ
ดำเนนิการได้อย่างรวดเร็วทันเวลา 
- ต้องจัดให้มีค่าตอบแทนรายเดือน
เพื่อเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
- ฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. ใหม ่ 
- ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน/
หมู่บ้าน เพือ่ส่งตัวแทนเข้าร่วม
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ 

- ให้ผู้รับผิดชอบด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัของเทศบาล
ตำบลท่าเยี่ยม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ 
ข้อมูล อปพร. / สุขภาพ / สถานะ
จริงของ อปพร. เพื่อให้เกิดการเก็บ
บันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ 
- ประสานประธานฯ อปพร. เพื่อจัด
ให้มีการประชุมเพื่อพบปะพูดคุย 
หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ของ
กลุ่ม อปพร.ในเขตพื้นที่ตำบลทา่
เยี่ยม 
- ติดต่อประสานงานกับ อปพร. 
อย่างสม่ำเสมอ เพือ่รับทราบขอ้มูล
ปัจจุบัน  
- จัดทำโครงการทบทวนหลกัสูตร  
อปพร. เพื่อจัดตั้ง อปพร.ใหม่ แทน
คนเดิมที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้/
ไม่ประสงค์จะเป็น อปพร.อีกต่อไป 
หรือมีเหตุผลอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
คำอธิบาย :  1. ปัญหาหรืออุปสรรค คือสิ่งที่เป็นปัญหา สภาพของการเกิดปัญหา สิ่งที่กีดกัน ขวางกั้น ขัดข้องจนเป็นอุปสรรค

ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ตลอดจนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ 
2. แนวทางการแก้ไข คือ เราจะแก้ไขอย่างไร จะทำอย่างไรให้หลุดจากปัญหาที่เกิดขึ้น เราจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ได้อย่างไร 
3. ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น คือ การให้ความเห็นว่าอย่างไร ในประเด็นของปัญหาหรืออุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข 

 



ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  จากการรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 4) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 6) 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะในงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้ 
 ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 17.50 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.50 
3 ยุทธศาสตร์  ประกอบดว้ย 60 51.13 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.00 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.25 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 7.88 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 4.13 
3.5 กลยุทธ ์ (5) 4.50 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.63 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.50 
3.8 แผนงาน (5) 4.38 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.88 

รวมคะแนน 100 86.13 

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้คะแนนร้อยละ 86.13 เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ 
 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดเค้าโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ในส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วยแนวทางการประเมิน 
ดังต่อไปนี้ 
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  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของข้อมูล
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ 17.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

ด้านกายภาพ คะแนนเต็มรวม 
ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 

20 
 

17.50 

ด้านการเมือง/การปกครอง ข้อมูลเขตการปกครอง/เขตการเลือกตั้ง 
ประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร

ในแต่ละหมู่บ้านท้ัง 16 หมู่บ้าน ฯลฯ 
สภาพทางสังคม ข้อม ูลเก ี ่ยวกับสภาพทางส ังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
ระบบบริการพื้นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ

ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
ระบบเศรษฐกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร กาประมง การปศุ

สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์ กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนะรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ ่น ภาษาถิ ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

ข้อมูลอื่น ๆ  การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 
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  แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของการ
วิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ 17.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 
 

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

คะแนนเต็มรวม 
1) การว ิ เคราะห ์ท ี ่ครอบคลุมความเช ื ่อมโยงความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
 

17.50 

2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสรมิ
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 
5) การวิเคราะห์สิ ่งแวดล้อม พื ้นที ่ส ีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ ่งที ่เกิดขึ ้น การประดิษฐ์ที ่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานไดแ้ก่ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และการ T-
Threat (อุปสรรค) 
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  แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ในส่วนของการ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ 51.13 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

คะแนนเต็มรวม 
คะแนนท่ีได้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และเชื ่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
 
 
 

 

51.13 
8.00 

 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตแิละ 
Thailand 4.0 

(10) 8.25 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 7.88 

วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.13 

กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ ่งที ่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ ่งที ่จะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4.50 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ม ีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างชัดเจน 

(5) 4.63 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.50 

 
 
 
 
 
 



35 
ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื ่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 4.38 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 

ความเชื ่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที ่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.88 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
       2.1.1 การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      จากการรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี ่ยม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่า
เยี่ยม ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผล
การประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8.38 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชงิปริมาณ 10 8.38 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชงิคุณภาพ 10 8.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.00 
5 โครงการพัฒนา ประกอบดว้ย 60 52.75 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.63 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.63 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 4.50 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4.63 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 4.63 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4.38 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวดั (5) 4.25 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  (5) 4.38 
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปา้หมาย (ผลผลิต) (5) 4.00 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวิธกีารงบประมาณ (5) 4.13 
5.11 มีการกำหนดตัวชีวิต (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะไดร้ับ (5) 4.38 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4.25 

รวมคะแนน 100 85.50 
 

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้คะแนนร้อยละ 85.50 เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
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แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 52.75 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ความชัดเจนของช่ือโครงการ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เป็นผลดังนี้ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ความชัดเจนของช่ือโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(5) 4.63 
 
 

 
  แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 52.75 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 4.63 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หล ักการและเหต ุผล ว ิธ ีการดำเน ินงานต ้องสอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.63 

 
แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 52.75 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.50 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)  
มีความชัดเจนนำไปสู ่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
 

4.50 
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แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 52.75 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน คะแนนที่ได้ 4.63 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
โครงการมคีวามสอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน 

(5) 4.63 

 
แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 52.75 ในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.63 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)  
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ย ึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ย ึดว ิส ัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2580 
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 
ปีที ่ต่อยอดไปสู ่ผลสัมฤทธิ ์ที ่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนว
ทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรับรองการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4.63 
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แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 52.75 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 4.38 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
โครงการมคีวามสอดคล้อง 
กับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  4.38 

 
แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 52.75 ในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 4.25 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  4.25 
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แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 52.75 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.38 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
โครงการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 4.38 

 
แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 52.75 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.00 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
งบประมาณ มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการใน
การจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความ
ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ  ( Efficiency)  ( 3 )  ค ว า ม ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)  

(5) 4.00 

 
แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 52.75 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ งบประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน คะแนนที่ได้ 4.13 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
มีการประมาณราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ ์

(5) 4.13 
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แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 52.75 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.38 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึง
พอใจ การกำหนดร ้อยละ การกำหนดอ ันเก ิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4.38 

 
แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 52.75 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 4.25 คะแนน ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที ่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ ่งที ่ต้องการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(5) 4.25 
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 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการสรุป
สถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ 8.38 ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ ่น  ( ใช ้การว ิ เคราะห ์  SWOT Analysis Demand ( 
Demand Analysis ) / Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม , 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 8.38 

 
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผล
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ 8.38 ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ หรือสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที ่ได้ร ับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 8.38 
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2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผล
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ 8.00 ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ หรือสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที ่ได้ร ับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8.00 

 
2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของแผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ 8.00 ผลเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
แผนงานและยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis Demand 
(  Demand Analysis )  /  Global Demand / Trend หร ือ หลัก
การบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 8.00 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 4) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 6) 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
  1.2 ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้ 
   1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่ได้ 8.00 
คะแนน 
   2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
คะแนนที่ได้ 8.25 คะแนน 
   3) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่ได้ 7.88 คะแนน 
   4) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.13 คะแนน 
   5) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.50 คะแนน 
   6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.63 คะแนน 
   7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.50 คะแนน  
   8) แผนงาน คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.38 คะแนน 
   9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่ได้ 4.88 
คะแนน 
  จากคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ได้ให้
คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คะที่ได้รับ 51.13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.22 
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1.3 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์ 
  ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) โครงการใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) และสุดท้ายที่ต้องมีการดำเนินการจริง และระบุจำนวน
โครงการ/จำนวนเงิน (บาท) ดังแสดงรายการตามตารางนี้ 

 

ตารางแสดงผลการนำโครงการไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการในเทศบัญญัติฯ ดำเนินการจริง 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 254 291,619,000.00 16 4,555,000.00 16 8,539,646.27 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 250,000.00 - - - - 

3.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 45 27,851,300.00 28 1,691,220.00 26 1,472,344.00 

4.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 7 300,000.00 4 76,300.00 3 73,544.00 

5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณ ี

31 14,637,000.00 12 3,855,125.00 9 3,318,384.00 

6.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 13 1,956,000.00 6 284,150.00 4 70,121.00 

รวม 355 336,613,300.00 66 10,461,795.00 58 13,474,039.27 

 

  (1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 355 โครงการ นำไปจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 58 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.34 
  (2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ ที่ได้ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 66 โครงการ ได้มีการดำเนินการจริง จำนวน 58 โครงการ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 87.88  
  (3) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงิน 
3,012,244.27 บาท หรือคิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย 28.80 หรือคิดเป็นร้อยละ 13.80 ของโครงการเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.26 
ของโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เนื่องจากใน
บางโครงการต้องปฏิบัติตามวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด – 19 จำกัดการรวมกลุ่ม จึงทำให้งด
การจัดทำโครงการหรืองดการจัดกิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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2. สรุปความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จากขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 

เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่า
เยี่ยม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการติดตามฯ ได้เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เสนอความเห็น ควร
จัดทำโครงการด้านส่งเสริมอาชีพเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนารายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก
นักเรียนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มีความเห็นว่าการดำเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้าน มีการพัฒนาอย่างคุ้มค่า ครอบคลุม และเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลและการพัฒนาท้องถิ่นตำบลท่าเยี่ยม (เกินร้อยละ 80) เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณซึ่งปรากฎในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 66 
โครงการ ดังนี้ 

2.1 โครงการลงนามสัญญา จำนวน 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.88 ของโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.2 โครงการเบิกจ่าย จำนวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.31 ของโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่
โครงการหรือเป็นเรื่องงาน ภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่ายนั้นๆ ก็ตาม 
  2. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่น
เป็นเพียงพ้ืนฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง 
  3. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่า
เยี่ยมด้วย 
  4. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ทุกครั้ง
สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อม
ทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย 
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  5. นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ควรกำชับหรือมีบทลงโทษข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ที่
ไม่ดำเนินการจัดทำข้อมูล ส่งข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถูกต้องลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะทำให้การพัฒนา
ท้องถิ่นล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้ 
  6. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมในปีหนึ่งๆ ไม่ควรเกิน 4 ครั้ง โดยให้
เพ่ิมเติมได้ไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายหรือการขอรับเงิน
อุดหนุนจากส่วนราชการอ่ืนๆ 
  7. กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมนั้น ควรพิจารณาดำเนินการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฎในปี พ.ศ. 2561 – 2565 มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อน จึงดำเนินการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  8. การขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ
ต่างๆ นั้น เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมควรแจ้งหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบถึงระเบียบ
กำหนดไว้และข้าราชการที่รับผิดชอบหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบหรือเป็นหน่วยเจ้าภาพรับผิดชอบให้เงิน
อุดหนุนนั้นจะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนไปด้วย ทั้ง
ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และภายหลังดำเนินการ  

4. กล่าวสรุปโดยภาพรวม 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นในอนาคตของเทศบาลตำบลท่าเยี ่ยม ซึ่งอาจเป็นการเพิ ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
ทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็ควรจะนำไปจัดทำเป็น
งบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
งบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563 กำหนดไว้ในข้อ 22 ว่า “ให้ใช้
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณ
การรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุก
หน ่วยงานเพ ื ่อใช ้ประกอบการคำนวณขอตั ้งงบประมาณเสนอต ่อเจ ้าหน้าท ี ่งบประมาณ” และระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 กำหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ 
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งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพ่ือพัฒนาเทศบาลตำบลท่า
เยี่ยม ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม จึงควรให้
ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมตลอดไป 
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ภาคผนวก  
แบบที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบที่ใช้สำหรับการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. แบบตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ซึ่งจะนำไปสู่การ
ทำงาน การดำเนินการในส่วนต่างๆ สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
ประเด็นการตรวจสอบ/ดำเนินการ 

มีการดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ไม่มีการปรบัปรงุ 

ให้ถูกต้อง 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     

1.1 เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตามกระบวนการ     
1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน     

2. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     
2.1 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 
    

2.2 ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 1 ครั้ง 

    

2.3 ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2 ครั้ง 

    

2.4 ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 3 ครั้ง 

    

2.5 ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 4 ครั้ง 

    

2.6 ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 5 ครั้ง 

    

2.7 ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมากกว่า 5 ครั้ง 

    

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น     
3. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น     

3.1  เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตามกระบวนการ     
3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น เป็นปัจจุบัน 
    

4. การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น     
4.1  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
    

4.2 ในรอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 ครั้ง 
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1. แบบตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ (ต่อ) 

 
ประเด็นการตรวจสอบ/ดำเนินการ 

มีการดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ไม่มีการปรบัปรงุ 

ให้ถูกต้อง 

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)     
 4.3 ในรอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ครั้ง 
    

4.4 ในรอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ครั้ง 

    

4.5 ในรอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ครั้ง 

    

4.6 ในรอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ครั้ง 

    

4.7 ในรอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่า 5 ครั้ง 

    

ส่วนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     
5. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     

5.1 เป็นไปตามระเบียบ/เป็นไปตามกระบวนการ     
5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน 
    

5.3 มีการแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน 

    

5.4 มีการแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายหลังจากการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    

6. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     
 6.1 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
– 2565 เฉพาะปี พ.ศ. 2565 

    

 6.2 ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 ครั้ง 

    

 6.3 ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ครั้ง 

    

 6.4 ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ครั้ง 
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1. แบบตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ (ต่อ) 

 
ประเด็นการตรวจสอบ/ดำเนินการ 

มีการดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ไม่มีการปรบัปรงุ 

ให้ถูกต้อง 

ส่วนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)     
 6.5 ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ครั้ง 
    

6.6 ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ครั้ง 

    

6.7 ในรอบ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่า 5 ครั้ง 

    

6.8 มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นกำหนดขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

    

6.9 มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อกำหนดเครื่องมือ กำหนดกรอบ และแนวทางสำหรับ
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น 

    

6.10 มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อสรุปประมวลผล รายงานผลการตดิตามและประเมินผล
แผนพฒันาท้องถิ่น 

    

6.11 มีการประชุมให้คะแนนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

    

6.12 มีการประชุมให้คะแนนโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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2. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม 
คำชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย  ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับบริการ (ประชาชน/องค์กร/หน่วยงานราชการ ฯลฯ) 
1. ชื่อของผู้รับบริการ ชื่อ                             (ไม่ระบุก็ได้/เป็นความพอใจของผู้รับบริการ)                                                .                                                
2. ที่อยู่ของผู้รับบริการ บ้านเลขที่             หมู่ที่         ถนน                 ตำบล                  อำเภอ                      .จังหวัด                
หมายเลขโทรศัพท์                                   (ผู้รับบริการจะลงข้อมูลใดๆ ก็ได้ แต่อย่างน้อยควรระบุตำบลหรืออำเภอหรือจังหวัด 
เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคล)  
3. เพศ   1) ชาย        2) หญิง        3) เพศที่สาม        4) ไม่ต้องการระบ ุ
4. อายุ   1) ต่ำกว่า 15 ปี     2) 15 – 19 ปี     3) 20 – 39 ปี     4) 40 – 59 ปี     5) 60 – 69 ปี     6) 70 ปี ขึ้นไป     
5. ระดับการศึกษาสงูสุด 
            1) ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา    2) ประถมศึกษา      3) มัธยมศึกษาตอนตน้      4) ตอนปลาย/เทียบเท่า        
            5) ปริญญาตรี                      6) ปริญญาโท         7) ปริญญาเอก                             
ตอนที่ 2 การประกอบอาชีพของผู้รับบริการ 
6. การประกอบอาชีพ  
           1) ทำนา 
           2) ทำไร ่                                                         . 
           3) ทำสวน                                                       . 
           4) รับจ้างทั่วไป                                                 . 
           5) เป็นสมาชิกลุ่มอาชีพ                                        สมาชิกกลุ่มสหกรณ์                                            . 
           6) ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจ                                   . 
           7) พนักงานเอกชน                                             . 
           8) ข้าราชการ                                                   . 
           9) พนักงานรัฐวิสาหกิจ                                        . 
           10) พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ                                  . 
           11) นักเรียน 
           12) นิสิต/นักศึกษา                                            . 
           13) องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน                  . 
           14) ไม่ได้ประกอบอาชีพ                                   . 
           15) อ่ืนๆ โปรดระบ ุ                                           .                                   . 
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2. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (ต่อ) 

คำชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย  ในข้อที่ตรงกับความจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด (ต่อ) 
 

ตอนที่ 3 ประเภทบริการที่เคยรับบริการ   
งานบริการที่เคยได้รับ เคยได้รับบริการ ไม่เคยรับบริการ 

1) การชำระภาษีประเภทต่างๆ พอใจ ไม่พอใจ  
2) การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/เงินอุดหนุนเพื่อดูแล
เด็กแรกเกิด 

   

3) การขอใบอนุญาต หรือการขอต่อใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง รื ้อถอน 
ปรับเปลี่ยนอาคาร ใบอนุญาตประกอบกิจการ แจ้งถมดิน 

   

4) งานบริการโครงสร้างพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับ     
4.1 ไฟฟ้าสาธารณะ    
4.2 ถนน ทางเดิน และทางเท้า    
4.3 การขนส่งสาธารณะ    
4.4 ตลาด    
4.5 การส่งเสริมการท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ    
4.6 การจัดการที่อยู่อาศัย    
4.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ขอรับถังขยะ การขออนุญาตใช้เสียง การ

กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสาธารณสุขและการป้องกันโรค (การฉีดพ่นป้องกัน
ไข้เลือดออก งานป้องกันการติดเชื้อโควิด 2019 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ) 

   

4.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
4.9 การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย    
4.10 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน    
4.11 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญา    
4.12 การเลี้ยงสัตว์ จัดให้มีและการฆ่าสัตว์    

5) งานทะเบียนราษฎร    
6) งานการศึกษา เช่น การติดต่อเก่ียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การติดต่อเก่ียวกับโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดต่อรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

   

7) งานการส่งเสริมการฝึกอาชีพ         (ระบุก็ได้)         .     
8) เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนต่างๆ     
9) อ่ืนๆ ระบุ                                                    .    
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2. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (ต่อ) 

คำชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย  ในข้อที่ตรงกับความจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด (ต่อ) 
 

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
ประเด็น/ด้าน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใดในประเด็นต่อไปนี้ 
1. ด้านความรวดเร็ว      
1.1 ให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หรือทันท่วงที รวดเร็วต่อ
ประเภทของงานบริการ 

     

1.2 กำหนดเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของการให้บริการ      
1.3 มีการให้บริการในการนัดหมายล่วงหนา้      
1.4 แจ้งบริการนัดหมายล่วงหนา้ได้อย่างชัดเจน หรือมีระบบแจง้เตือนที่ดี      
1.5 มีจุดให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)      

สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านความรวดเร็ว      
2. ด้านขั้นตอน      
2.1 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนใน
รูปแบบที่เหมาะสม 

     

2.2 จัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้      
2.3 ให้บริการตามลำดับก่อนหลงั เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน ฯลฯ      
2.4 มีข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน      
2.5 ให้บริการได้อย่างเป็นระบบ      

สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านขั้นตอน      
3. ด้านบุคลากร      
3.1 แต่งกายสุภาพ พูดจาสุภาพ      
3.2 ให้บริการอย่างเต็มใจและพร้อมให้บริการ      
3.3 มีความรู้และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์หรือช่วยเหลือได้ตรง
ตามความต้องการ และมีการประสานส่งต่อที่ดี กรณีต้องส่งต่อหน่วยงาน
อ่ืน 

     

3.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน , ไม่รับ
สินบน , ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

3.5 ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ      
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านบุคลากร      
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2. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (ต่อ) 

คำชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย  ในข้อที่ตรงกับความจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด (ต่อ) 
 

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ (ต่อ) 
ประเด็น/ด้าน น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
4.1 มีป้าย สัญลักษณ์ ประชาสมัพันธ์ชัดเจน      
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทีน่ั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม 
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  

     

4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ      
4.5 การติดต่อผ่านทางโทรศัพท ์และ บริการช่องทางออนไลน์มคีวาม
สะดวก รวมทั้งให้บริการด้านข้อมูลอย่างครบถ้วน 

     

4.6 มีช่องทางการติดต่อ สื่อสาร ในการตอบคำถามได้อยา่งเพยีงพอและ
ทันท่วงท ี

     

4.7 มีจุดร้องเรียน หรือรับการแจ้งปัญหา      
4.8 ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัที่ทนัสมยัในการทำงาน      

สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
5. ด้านคุณภาพการให้บริการ      
5.1 ผลที่ได้จากการรับบริการตรงตามความต้องการ      
5.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม      

สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านคุณภาพการให้บริการ      
ตอนที่ 5 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ  
ปัญหา            1.  
                    2. 
                    3. 
ข้อเสนอแนะ    1. 
                    2. 
                    3. 

 

 
********************************************** 

 
**ขอขอบคุณในความร่วมมือท่ีท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมในครั้งนี้** 
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อธิบาย : 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม ไม่ต้องใช้ครบตามที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมดำเนินการตามนี้  
               ก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ 
 2. การจะได้ข้อมูลเหล่านี้เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ใช้วิธีการสอบถามโดยอ่านตามแบบประเมินนี้ให้ผู้รับบริการหรือประชาชนได้ 
               ทราบแล้วลงข้อมูลก็ได้ เพื่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. แบบประเมินนี้ จะให้ประชาชนหรือผู้รับบริการนำไปประเมินในภายหลังหรือท่ีบ้านของประชาชนหรือผู้รับบริการแล้ว  
               จดัส่งให้เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมในภายหลังก็ได้ 
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3. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ/กิจกรรม/งานและครุภัณฑ์บริการสาธารณะ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน/ครภุัณฑ์บริการสาธารณะ                                         (ระบุ)                                                 .  
วัน/เดือน/ปี ที่เร่ิมดำเนินการ                                               วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนนิการแล้วเสร็จ                                     . 
วัน/เดือน/ปี ที่สอบถาม/สำรวจ                                                                                                                          . 
ผู้สอบถาม/สำรวจ                                                                                                                                          . 

1 ที่อยู่ของผู้สอบถาม/สำรวจ  หมู่บ้าน                             ตำบล                             อำเภอ                                  . 
2 เพศ                   อายุ              ปี  อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน                 ป ี                 เดือน 
3 การศึกษาสูงสุด                                            อาชีพ                                   รายได/้เดือน                         บาท 
4 เก่ียวข้องอยา่งไรกับโครงการ/กิจกรรม/งาน/ครุภัณฑบ์ริการสาธารณะ นี้ เชน่ 

(1) เป็นผู้ใชบ้ริการ                                                                   .                
(2) เป็นผู้ได้รับประโยชน์                                                            . 
(3) เป็นผู้ได้รับผลกระทบ                                                           . 
(4) อ่ืนๆ                                                                               . 

5 ความพึงพอใจกับโครงการ/กิจกรรม/งาน/ครุภัณฑบ์ริการสาธารณะ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ/ใช้บริการ 
พึงพอใจมากที่สุด 

(5) 
พึงพอใจมาก 

(4) 
พึงพอใจปานกลาง 

(3) 
ไม่พึงพอใจ 

(2) 
ไม่พึงพอใจมาก 

(1) 
      

6 ข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการเพิ่มเติม เช่น ความเห็น/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอ/ข้อแนะนำ 
                                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                                      . 
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4. แบบติดตามสำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนัก/กอง/ฝ่าย                                                      ./ ผู้รายงาน                                                    .   

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ/
ครุภัณฑ์บริการ

สาธารณะ 

งบประมาณ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เฉพาะปี พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 
ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายฯ 
พ.ศ. 2565 

การใช้เงินสะสม 
พ.ศ. 2565 

การขอ/ใช้เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

พ.ศ. 2562 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/
อุปสรรค 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
...................................... 

แผนงาน 
............................ 

1. โครงการ
............................... 

500,000.- 498,000.-   ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่มี................ 
มี...................... 

2. โครงการ
............................... 

  500,000.-    

3. ครุภัณฑ ์
.......................... 

(ให้บอก 
ประเภทด้วย
หรือจะแยก

ออกไป 
อีกแบบหน่ึง

โดยเฉพาะก็ได้) 

      

รวม         
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

...................................... 
แผนงาน 

............................ 
1. โครงการ

............................... 
      

แผนงาน 
............................ 

1. โครงการ
............................... 

      

        
รวม         
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4. แบบติดตามสำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนัก/กอง/ฝ่าย                                                      ./ ผู้รายงาน                                                    .   
 

***หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยน/เพิ่ม/ลดลงได้ตามความเหมาะสม 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ/
ครุภัณฑ์บริการ

สาธารณะ 

งบประมาณ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  
เฉพาะปี พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 
ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายฯ 
พ.ศ. 2565 

การใช้เงินสะสม 
พ.ศ. 2565 

การขอ/ใช้เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

พ.ศ. 2562 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/
อุปสรรค 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
...................................... 

แผนงาน 
............................ 

1. โครงการ
............................... 

2. โครงการ
............................... 

      

แผนงาน 
............................ 

1. โครงการ
............................... 

      

รวม         
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 

...................................... 
แผนงาน 

............................ 
1. โครงการ

............................... 

      

2. โครงการ
............................... 

      

แผนงาน 
............................ 

1. โครงการ
............................... 

      

2. โครงการ
............................... 

      

รวม         
รวมท้ังหมด         


