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ค าน า 

 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 
เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลบาลอ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบาลอประจ า
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕61) ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการ
หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 
 

 

ส านักปลัดเทศบาล/งานนโยบายและแผน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลบาลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่1 



 
การบทน า 

 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้าน
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งนี้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50  วรรคสอง 
“การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท า
งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด”   แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัดทั้งทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิด
จากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการ
พัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความ
ยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง    

 

 

 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 



๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใดเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้ เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความ
เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่
รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสม
ต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของแผนงานให่มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่   (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ 
เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทาง
การเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและ
ผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ) 

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร
บ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มี
โครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขั้นตอนที่ ๒คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประ
เมนผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

 

ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)  

 

ขั้นตอนที่  ๕   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน



เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕9 ข้อ ๑๔ (๕)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขัน้ตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียรใหญ่บาลอ  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล บาลอ โดยอาศัยหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

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

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

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

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
หารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 (๑)  กรอบเวลา (time &timeframe) 

   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน
หรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    

(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผน
ชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง  



การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณ
ของท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ของเทศบาลต าบลบาลอ 

จ านวนโครงการ 

ในแผนพัฒนาสามป ี

(พ.ศ.2561 - 2564) 

จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการใน 

ปี 2561 

 
คิดเป็นร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

51 24 48 



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 

39 11 28.2 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารองค์กร  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

58 29 50 

รวม 149 68 46.3 

     จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบาลอ ประจ าปี 2561        
มีเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนโครงการที่เทศบาลต าบลบาลอปฏิบัติเป็นรูปธรรมจริง เหตุผลเนื่องจากเทศบาลต าบลมีข้อจ ากัด
ในเรื่องงบประมาณการด าเนินการ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานที่ส าคัญและมีความจ าเป็น
เร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ส าหรับโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณในกา ร
ด าเนินงานสูงกว่าที่ได้ตั้งไว้เนื่องจากเป็นโครงการที่ส าคัญ แต่เกินก าลังงบประมาณของเทศบาลต าบลบาลอ จึงจัดตั้งไว้เพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบที่ ๑    การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท า 
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 



ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบาลอ 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  
√  

๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๓.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
ส่วนที่ ๒ กาจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (Swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น √  
๑๐.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน √  
๑๑.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด √  
๑๒.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
๑๓.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
๑๔.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
๑๕.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
๑๖.มรการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
๑๗.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
๑๘.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  

 
 
ส่วนที่ 2ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  เนื่องจากเทศบาลฯมีรายรับต่่ากว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้  ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการฯ 
บางโครงการ  ไม่สามารถด่าเนินการก่อสร้างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ   
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
1. ความพึงพอใจต่อผลการด่าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

    
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.75% 71.25% 20.00% 



2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 50.00% 47.50% 2.50% 
/กิจกรรม    
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 51.25% 47.50% 1.25% 
กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ 46.25% 32.25% 21.50% 
ประชาชนทราบ    
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/ 36.25% 51.50% 12.25% 
กิจกรรม    
6)  การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด 25.00% 62.25% 12.75% 
7)  ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 38.75% 36.25% 25.00% 
ประชาชนในท้องถิ่น    
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 62.50% 27.25% 10.25% 

ภาพรวม 39.84% 46.97% 13.19% 
    
 
จากการส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลต่าบลฉวางจ่านวน  100  ราย 
 
หมายเหตุ 0-3    คะแนน  ไม่พอใจ 
  3-6    คะแนน  พอใจ 
  6-10  คะแนน  พอใจมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลการด่าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี   1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 



ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.87 
2)  มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.78 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
4)  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน 6.12 
ทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.00 
6)  การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด 8.87 
7)  ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 7.00 
ในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.50 

ภาพรวม 7.27 
  
 
 
จากการส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลต่าบลฉวางจ่านวน  100  ราย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 



ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5.25 
2)  มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.12 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.87 
4)  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน 7.00 
ทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.00 
6)  การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด 6.65 
7)  ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 7.00 
ในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.15 

ภาพรวม 6.63 
  
 
 
จากการส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลต่าบลฉวางจ่านวน  100  ราย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม 
3) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 



ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.87 
2)  มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.50 
4)  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน 7.00 
ทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.78 
6)  การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด 7.25 
7)  ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 8.25 
ในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 7.71 
  
 
 
จากการส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลต่าบลฉวางจ่านวน  100  ราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 



ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

  
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.87 
2)  มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.52 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.00 
4)  มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน 9.15 
ทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.78 
6)  การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด 6.67 
7)  ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 8.00 
ในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.15 

ภาพรวม 8.14 
  
 
 
จากการส่ารวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขตเทศบาลต่าบลฉวางจ่านวน  100  ราย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

โครงการที่มีการเบิกจ่ายและด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 



ล าดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย
น้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จ่ายจากเงินทุน
ส ารองสะสม 

1,992,000 

  ครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย
น้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จ่ายจากเงินทุน
ส ารองสะสม 

1,277,000 

  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.พร้อม
ทางเท้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จ่ายจากทุน
ส ารองสะสม 

759,000 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภา
ชีวิต 

โครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

300,000 85,225 

  โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจต าบล
บาลอ ประจ าปี 2561 

300,000 30,320 

  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน เด็กก าพร้าและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมภายใต้”กิจกรรม
บริการับ-ส่งเด็กนักเรียนยากจนต าบลบาลอ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

100,000 85,887 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เสริมสร้างและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

โครงการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)เทศบาลบาลอประจ าปีงบประมาณ 
2561 

170,000 170,000 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
องค์กรศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการรณรงค์และสนับสนุนประเพณีและ
วัฒนธรรมทางศาสนาภายใต้ชื่อ”
รอมฎอนสัมพัน”ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

109,000 108,300 

  โครงการมหกรรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต าบลบาลอ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

495,000 489,800 

  โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต าบล
บาลอ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

40,000 28,920 

  โครงการพัฒนาแรงจูงใจเด็กปฐมวย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

30,000 14,759 

  โครงการสิ่งประดิษฐ์ D.I.Y ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

101,150 2,144 

  โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ปีที่ 6 ประจ าปี
การศึกษา 2560 ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

35,000.-บาท 
โอนเพิ่ม 

11,000.-บาท 
รวมเป็นเงินโอน 

45,660.- 



46,000.- 
  โครงการหนูน้อยคนเก่ง ประจ าปี

งบประมาณ 2561 
30,000.- 26,673.- 

  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

200,000.- 12,780.- 

  โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น 20,000.- 7,179.- 
 


