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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ                    
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบาลอ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลบาลอ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรี
ทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
ท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบาลอ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ                
ในที่เปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้                   
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
  เทศบาลต าบลบาลอได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4   
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 
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ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบาลอ 
  ๑. โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณ                              
เพ่ิมในภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
ขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่าย
จริง 
  ๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ
ความพร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน       
การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลบาลอ ให้มากขึ้น    
ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลบาลอรวมถึง       
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน  
  ๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลบาลอ และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนด  
ทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว  

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง 
ทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนา 
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วทั่วถึง  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน               
มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล 
โกตาบารูจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลบาลอ 
บารูหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลบาลอตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา                       
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นและข้ันตอนต่างๆในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่                   
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลบาลอ) สภาพพ้ืนที่
และผู้ มีส่วนเกี่ ยวข้องเ พ่ือน า ไปสู่ การปรับปรุ งแผนงาน โครงการพัฒนาให้ เกิดความสอดคล้อง                                  
กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในต าบลบาลอ 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้าง                       
ให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลต าบลบาลอให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
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ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบาลอซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลบาลอ 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลบาลอ 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลบาลอที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย                    
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลบาลอหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
   (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
   (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                       
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
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แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 3 คน  
   2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวน 2 คน 
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลบาลอ                           
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลบาลอ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา                 
ที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                      
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลบาลอ                         
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบาลอ ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการ                  
ให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/
หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ                   
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
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  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลบาลอ 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน                  
ตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้  การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ                            
อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลบาลอในการรายงานผลการติดตามโครงการ            
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถปุระสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบาลอ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบาลอ                   
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบาลอหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ                  
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป                  
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบาลอ มีอ านาจหน้าที่                 
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลบาลอโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พั อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในต าบลบาลอ ทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบาลอ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ใน
การติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires)แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลบาลอรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบาลอ ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
บาลออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลาเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบาลอ 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลต าบลบาลอมาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบาลอ ซึ่งสามารถ                   
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็น                     
ที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลบาลอ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึง
อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  

  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบาลอ ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลต าบลบาลอข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม                 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบาลอก าหนด
เครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น                         
เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและ
การวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
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  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบาลอใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบาลอมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคลชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลบาลอ 

     3.4  การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลต าบลบาลอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบาลอจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบาลอ 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ                      
ของเทศบาลต าบลบาลอ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น                    
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลบาลอแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลบาลอ
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลเทศบาลต าบลบาลอ 
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ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564       
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น       
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบาลอเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี 
พ.ศ. 2551-2565.ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลบาลอที่ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบาลอซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา                  
ในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบาลอ มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 

   
       2) วิสัยทัศน์  
        “เป็นองค์กรหลักในการบริการสาธารณะเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน” 
 
      พันธกิจเทศบาลต าบลบาลอ 

ภารกิจที่ 1พัฒนาเทศบาลต าบลบาลอให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถภาพสูง 
 ภารกิจที่ 2ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับ
จังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ภารกิจที่ 3ส่งเสริมระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นตามหลักคุณธรรม และเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคคลากรให้ท างานอย่างมืออาชีพ 
 ภารกิจที่ 4พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังให้มีประสิทธิภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 
 ภารกิจที่ 5ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ภารกิจที่ 6ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ภารกิจที่ 7ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ภารกิจที่ 8ส่งเสริมการด าเนินการเพ่ือเอาชนะปัญหายาเสพติด 

จุดมุ่งหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1. การยกระดับขีดความสามารถของเทศบาลต าบลบาลอให้มีสมรรถณะสูง 
 2. ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่และระบบการบริหาร
จัดการในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เป็น
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการจริง)     
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้
ด าเนินการจริง 

1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวติ 

-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

1. โครงการรอมฎอนสุขใจ 97,000  

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
หมู่บ้าน / และ
ชุมชนน่าอยู่ 

-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
 
 

1. โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ทาง
กฎหมาย 
2. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ระยะท่ี 3(ต่อเนื่อง) 
3. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี  

12,000 
 

200,000 
 

5,000 

 

-แผนงานเคหะ
และชุมชน 

1.โครงการขยายเสาไฟฟ้าแสงจันทร์ 
ระยะทาง 1,200 เมตร จ านวน 25 
ต้น หมู่ที่ 4 สายสูเปะบือแนปือแต 
ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัด
ยะลา 

1,625,000  

 -แผนงาน การ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1. โครงการเบิกฟ้ารามันห์ 
 

20,000  

4.ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านการ
เสริมสร้างและ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

-แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 
2564 
2. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย 

3,000 
 
 

10,000 

 

 รวม 8 1,972,000  
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1.3 1.2 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เป็น
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการจริง)     
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต 

-แผนงาน
สาธารณสุข 

อุดหนุนให้กับหมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

140,000.- 

2.ยุทธศาสรตร์
การพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน
น่าอยู่ 

-แผนงานเคหะ
และชุมชน 

อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอ าเภอรามันเพ่ือจ่ายใน
การด า เนิ นการขยาย เขตไฟฟ้ า
สาธารณะแรงต่ า จ านวน 3 แห่ง 

1. ซอยปอเนาะ หมู่ที่ 1 
2. ถนนบ้านละแอ-ถนนบ้านบาลู 
กาปาลัส หมู่ที่ 5 
2.ซอยตารง บ้านปูลัย หมู่ที่ 6 

422,700.- 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
องค์กร ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 10,000.- 

 -แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 15,000.- 
 

 -แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

โครงการส ารวจข้อมูลภาคสนามใน
การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

10,000.- 

 -แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการเบิกฟ้ารามันห์ 20,000.- 

  อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ท าการ
ปกครองอ าเภอรามันเพ่ือจ่ายเป็นค่า
ใช้สอยตามโครงการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีอ าเภอรามัน 

20,000.- 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
  อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ท าการ

ปกครองอ าเภอรามันเพ่ือจ่ายตาม
โครงการจัดขบวนแห่งานผลไม้และ
งานของดีอ าเภอรามัน 

20,000.- 

   657,700.- 
1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง 

ที ่ โครงการ งบตามข้อบัญญัติ 

พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ(การท าผ้ามัดย้อม) 
15,000.- 
เงินอุดหนุน 

2 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมและปลอดภัย 

67,500.- 
เงินอุดหนุน 

3 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ 
100,000.- 
เงินอุดหนุน 

4 โครงการป้องกันโรคติดต่อในสัตว์โคและกระบือ โรคลัมปี สกิน 29,990.- 

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 12,474.- 

7 โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 14,973.- 

8 โครงการมุมนิทานหรรษา เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

9 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ ขนมดอกบัว (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

10 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 รวม 239,857 
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่  

1 
โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแผลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบาลอ หมู่ที่ 3
ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

6,727,000.- 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

2 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ า สถานีสูบน้ าบ้านละแอ หมู่ที่ 5 ต าบล
บาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

675,000.- 
(เงินสะสม) 

3 
โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตะเนาะลูวง หมู่ที่ 1 
ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

270,000.- 

4 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยนูรุลซาฮาดะห์ หมู่ที่ 3 ต าบลบาลอ 
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

745,000.- 

5 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าบ้านละแอ หมู่ที่ 5 ต าบล
บาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

675,000.- 
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- 28 – 
 

ที ่ โครงการ งบตามข้อบัญญัติ 

6 
โครงการขยายเขตประปา ถนนปาลูกาปาลัส หมู่ที่ 7 ต าบลบาลอ อ าเภอรา
มัน จังหวัดยะลา 

437,020.- 

รวม 9,929,020.- 

พัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม  

10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา. 226,500.- 

11 โครงการสายสัมพันธ์เมาลิดนบี 9,800.- 

12 
โครงการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาท้องถิ่น(สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
บาลอ) 

36,060.- 

รวม 272360 

รวมทั้งสิ้น 10,441,237 
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. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 

ตามที่เทศบาลต าบลบาลอได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ. 2561-
2565) ซึ่งเป็น แผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบาลอ แสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และ จุดมุง่หมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการ บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมี 
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี 
ความตอ่เนื่อง และเปน็แผนกา้วหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหา และ
สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทศบาลต าบลบาลอ ได้ใช้
แผนพัฒนาห้าปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ และโครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการให้ รวมทั้งวาง แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาห้าปี ทั้งนี้ เทศบาลต าบลบาลอ ได้ด าเนินการโครงการ
ต่างๆตามยุทธศาสตร์ สามารถสรุปไดด้ังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบาลอ 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น( พ.ศ. 2561 – ๒๕65) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ของเทศบาลต าบลบาลอ 

 
จ านวนโครงการในแผน 

พัฒนาท้องถิ่น 
 ( พ.ศ. 2561 - 

2565) 
 

 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
ในปี 2564 

 

 
คิดเป็นร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

130 23 17.69 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนน่าอยู่ 

67 6 8.95 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
องค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 

53 15 28.30 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้าง
และรักษาความสงบเรียบร้อย 

9 3 33.33 

รวม 258 47 18.21 
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การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ

พัฒนา 
ที่ด าเนินการ

จริง 
(จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผล

จริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจาก

เป้าหมาย 
ที่ประชาชนได้รับ 

ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ
และ
คุณภาพ
ชีวิต 
 

-แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
-การศึกษา 
-สาธารณสุข 
-การศาสนา
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ   

7 
 
 
 

23 
18 
2 

687,809 
 
 
 

2,897,275 
349,860 

38,385 

7 
 
 
 

23 
18 
2 

ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
หมู่บ้าน / 
และชุมชน 

-แผนงาน 
เคหะและ
ชุมชน 
 

6 
 
 
 

8,404,950 
 
 
 

6 
 
 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการอย่าง
ทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
บริหาร
องค์กร 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

3 432,979 3 -ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมสร้างความ
รักความสามัคคี 
-ประชาชนได้รับการ
สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เสริมสร้าง
และความ
สงบ
เรียบร้อย 

-แผนงาน
บริหารทั่วไป 

2 - 2 -ประชาชนมีความ
ปลัดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

รวม 12,811,258 61  
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564       
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 

อาทิ แผนปฏิรูป/ 
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิตอล/สิ่งแวดล้อม/การศึกษา/

สาธารณสุข 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ 
 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาต ิ

แผนพัฒนาบริหารราชการแผ่นดิน 

นโยบายรัฐบาล 

แผนแม่บทยุทธศาสตร์เฉพาะ 

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/หนว่ยปฏิบัติ 

Func

tion 
Age

nda 

Are

a 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
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  2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบาลอ 
   ให้เขียนความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจนน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์แผนงาน ผลผลิต/โครงการ โดยเขียนเป็นภาพรวมหรือองค์รวม........เช่น 

ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

- ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ด้ า น เ ก ษตร เ ชิ ง เ ดี่ ย ว  ไ ม่ มี ก า ร
ประกอบอาชีพอ่ืนเพ่ือเสริมรายได้แก่
ครอบครัว 
 

- ประชาชนบางส่วนที่ด้อยโอกาสยัง
ไม่ได้รับสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ 
 

- สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมยุคโลกาภิวัตน์ ประชาชนจึง
ต้ อ งตื่ นตั วและปรับตั ว ในระบบ
การศึกษามากยิ่งขึ้น 
 

- ประชาชนขาดการออกก าลังกาย
และไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัยเท่าที่ควร 
 

- เด็ก เยาวชน และประชาชนขาด
สถานที่ส าหรับกิจกรรมนันทนาการที่
มีมาตรฐาน 
 

7 หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลบาลอ 
ประกอบด้วย 
   1. บ้านบาลอ 
   2 .บ้านปาโฮะ 
   3. บ้านสะแตเซ็ง 
   4. บ้านสุเป๊ะบือแนบือแต 
   5. บ้านละแอ 
   6. บ้านปูลัย 
   7. บ้านบาลูกาปาลัส 
 
 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนใน

พ้ืนที่ 

- ประชาชนมีรายได้เสริม ตลอดจนได้ผล
ผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
 
- ประชาชนได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ
เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง 
 
- เยาวชน ประชาชน รู้ เ ท่า ทันการ
เปลี่ยนแปลงมีประสบการณ์และความรู้
เ พิ่ ม ขึ้ น  ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 
- ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง
ท้ั ง ใ นระบบ  นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
 
- ประชาชนในต าบลมีสุขภาพอนามัยท่ีดี
ขึ้น ใส่ใจสุขภาพตนเองมากขึ้น 
 
- เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับการ
ส่ ง เ สริ มด้ านกีฬาและ นันทนาการ 
ตลอดจนมีสถานท่ีส าหรับกิจกรรม
นันทนาการ 
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ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มใน

อนาคต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หมู่บ้าน-ชุมชน น่าอยู่ 

- เส้นทางการาคมนาคมยังไม่ทั่วถึง
และยังไม่มีความสะดวกในสัญจร 
ตลอดจนเส้นทางส่วนใหญ่มักจะเป็น
เส้นทางที่ถูกน้ าท่วมกัดเซาะเป็น
ประจ า 
 

- สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ในพ้ืนที่ เช่น ไฟฟ้า ประปา บ่อน้ าตื้น 
คูระบายน้ า ในพ้ืนที่ยังไม่เพียงพอ 
 

- การวางผังเมืองที่ไม่ชัดเจนและไม่
เป็นระบบระเบียบ ตลอดจนการ
ก่อสร้างอาคารต่างๆ ที่ไม่เป็นตาม
ขั้นตอน 
 

- ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
บริหารจัดการที่ดี 
 

- ปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก
การขยายตัวของชุมชนและขาดการ
บริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง 

7 หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลบาลอ 
ประกอบด้วย 
   1. บ้านบาลอ 
   2 .บ้านปาโฮะ 
   3. บ้านสะแตเซ็ง 
   4. บ้านสุเป๊ะบือแนบือแต 
   5. บ้านละแอ 
   6. บ้านปูลัย 
   7. บ้านบาลูกาปาลัส 
 
 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

- มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงถึงกัน 
ได้รับความสะดวกในการเดินทางไป
ประกอบอาชีพ 
 
- ประชาชนได้ รั บการบริ ก ารด้ า น
สาธารณูป โภคและสาธารณูปการ
เพียงพอกับความหนาแน่นของประชากร
ท่ี เ พิ่ ม ขึ้ น  อ ย่ า ง เ หม าะส มแล ะ ไ ด้
มาตรฐาน 
 
- มีก ารวางผั ง เมื องชุ มชน เพื่ อ เป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาพื้นท่ีอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพเป็นเมืองท่ีน่า
อยู่ตามหลักผังเมือง 
 
- มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิด
ประโยชน์สู งสุด  มี จิ ตส า นึก ในการ
อ นุ รั กษ์ ท รั พ ย าก ร ธ ร ร มช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 
- ลดปริมาณขยะ มีการบริหารจัดการ
ขยะท่ีดี มีมาตรฐาน 
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ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารองค์กร 
ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 

- บุคลากรขาดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนไม่มีความพร้อมใน
การบริหารจัดการองค์กร 
- กระบวนการมีส่วนร่วมความ
ร่วมมือในการบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นของประชาชนให้ความร่วมมือ
น้อย มีข้อจ ากัด 
 

- ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีพอใน
พ้ืนที่ 
 

- ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ในพื้นที่ก าลังถูกลบเลือน
อันเนื่องมาจากกระแสยุคโลกาภิวัตน์ 
 

- ประชาชนสนใจและศึกษาด้าน
ศาสนาเพิ่มมากขึ้น ภครัฐจึงเร่งการ
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
มากขึ้น 
 
 

7 หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลบาลอ 
ประกอบด้วย 
   1. บ้านบาลอ 
   2 .บ้านปาโฮะ 
   3. บ้านสะแตเซ็ง 
   4. บ้านสุเป๊ะบือแนบือแต 
   5. บ้านละแอ 
   6. บ้านปูลัย 
   7. บ้านบาลูกาปาลัส 
 
 

ประชาชน 
เยาวชนผู้น า

ศาสนา ในต าบล
บาลอ 

- บุคลากรในองค์กรมีความรู้
ความช านาญมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
- ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
- ประชาชนได้รับการบริหารที่ดี
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
รวดเร็ว 
 

- ประชาชนตระหนักถึ งการ
อ นุ รั ก ษ์ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
 

- ประชาชนมีความรู้หลักการ
ศาสนาที่ถูกต้องและได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐมาก
ขึ้น 
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ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

- ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นท่ี 
ท าให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน 
 

- ปัญหายาเสพติดที่เข้ามาระบาดใน
พ้ืนที่ 

7 หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลบาลอ 
ประกอบด้วย 
   1. บ้านบาลอ 
   2 .บ้านปาโฮะ 
   3. บ้านสะแตเซ็ง 
   4. บ้านสุเป๊ะบือแนบือแต 
   5. บ้านละแอ 
   6. บ้านปูลัย 
   7. บ้านบาลูกาปาลัส 
 
 

ประชาชนใน
ต าบลบาลอ 

- ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ลดปัญหาอาชญากรรมและ
อุบัติภัยต่างๆ ในพ้ืนที่ 
- มีความพร้อมในเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการบรรเทาสาธารณ
ภัย พร้อมที่จะสามารถ
ด าเนินการได้ทันทีเมื่อประสบภัย 
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   1) เทศบาลต าบลบาลอได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า เป็นองค์กรหลักในการบริการสาธารณะเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน เห็นได้จากการก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิต โดยก าหนดโครงการ จ านวน....130...โครงการ ได้ด าเนินการ 23 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ.....
17.69.....ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
   2) การก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ โดยก าหนดโครงการ จ านวน....
67...โครงการ ได้ด าเนินการ 6 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ.....8.95..........ของโครงการท่ีด าเนินการจริง
ทั้งหมดฯลฯ 
   3) การก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม โดยก าหนด
โครงการ จ านวน....53...โครงการ ได้ด าเนินการ 15 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ.....28.30..........ของ
โครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
   4)การก าหนดยุทศาสตร์ การพัฒนาการเสริมสร้างและการรักษาความสงบ โดยก าหนด
โครงการ จ านวน....9.....โครงการ ได้ด าเนินการ 3 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ.....33.33..........ของโครงการ 
  2.1.4 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค    SWOT  Analysis  (จุดแข็ง    จุดอ่อน   โอกาส   และอุปสรรค) 

จุดแข็ง 
(Strenght) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

โอกาส 
(Opportunity) 

ข้อจ ากัด / อุปสรรค 
(Threat) 

1. มีเอกลักษณ์ประจ าถิ่น
ในความเป็นเมืองเก่า 
2. มีความหลากหลาย
ของด้านภาษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
3. พื้นที่การเกษตรมี
ความอุดมสมบูรณ์ท า
ให้ผลผลิตทางการเกษตร
มีคุณภาพ (ยางพารา 
และผลไม้) 
4. มีความสวยงามทาง
ธรรมชาติอากาศดี ผัง
เมืองสวย มีทรัพยากร
และระบบนิเวศน์ที่ยัง
สมบูรณ์ 
5. การเมืองมีเสถียรภาพ  
มั่นคง ผู้น ามีวิสัยทัศน์
กว้างไกล  และมี
ภาวะการเป็น     ผู้น าสูง 

 

1. ภาพลักษณ์ความไม่
สงบใน 3 ชายแดน
ภาคใต้เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนา การลงทุน
และการท่องเที่ยว 
2. ประชาชนมีความ
ตื่นตัวในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตน
น้อยกว่าที่ควร 
3. ประชาชนให้ความ
ร่วมมือกับทาง  
หน่วยงานเฉพาะบาง
กลุ่ม  
3. ภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมยังขาดการ
พัฒนาในมิติด้าน
การตลาด การผลิต การ
เพ่ิมมูลค่า และการ
ลงทุนขนาดใหญ่ 

1. ความเจริญเนื่องจาก
การขยายเมืองในอนาคต
ทั้งภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่ส าคัญของ
จังหวัดยะลาเพราะมี
ทัศนียภาพที่สวยงามและ
มีเอกลักษณ์เป็นเมืองเก่า 
3. รัฐบาลมีนโยบายที่
เอ้ือต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. การคมนาคมที่มีความ
สะดวกรวดเร็ว  ติดต่อ
กับถนนทางหลวง 

1. เกิดข้อจ ากัดทาง
ประเพณีบางอย่างให้การ
พัฒนาเป็นไปได้ยาก 
2. ข่าวสารจากภายนอก
เกี่ยวกับความไม่สงบใน
พ้ืนที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาการลงทุน 
3. งบประมาณในส่วนการ
พัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่เป็น
สวนสาธารณะและสวน
สุขภาพมีจ ากัด 
4. เกิดข้อจ ากัดด้าน
กฎหมายระเบียบบางอย่าง   
ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไป
ตามสิ่งที่ประชาชน
ต้องการ 
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การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์

ชาติ  
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/

กลุ่ม
จังหวัด/

ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร ์
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
เทศบาล
ต าบล 
บาลอ 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการ
จริง 

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย ์

ยุทธศาสตร์
การสร้าง

ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 

เสรมิสร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ให้กับชุมชุน 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และศักยภาพ
ของประชาชน

ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์
การ

ส่งเสริม
ด้าน

คุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ
และคณุภาพ
ชีวิต 
 

130 23 

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจสิติกส ์

พัฒนาเมือง
สุไหง-โกลก 
และเมืองเบ
ตง ให้เป็น
เมืองการค้า
และเมือง
ท่องเที่ยว
ชายแดน 
 

การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของระบบการ
บริหารจดัการ
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจาก

ภาคการเกษตร
ที่แข่งขันได้ 

ยุทธศาสตร์
การ

ส่งเสริม
ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน

และระบบ
คมนาคม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
หมู่บ้าน / 
และชุมชน 

67 6 

ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการ
สร้างโอกาส
และความ

เสมอภาคทาง
สังคม 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด

ความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

เสรมิสร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ให้กับชุมชุน 

การระดมภาคี
ทุกภาคส่วนร่วม
เสรมิสร้างยะลา
สันติสุขท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การ
ส่งเสริม
ด้านพหุ
วัฒนธรรม
และอัต
ลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
บริหาร
องค์กร 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

53 15 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

เชิง
ธรรมชาติ

และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว

ธรรมชาติและ
ทางวัฒนธรรม

เพื่อรองรับ
ประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์
การ
ส่งเสริม
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
หมู่บ้าน/
และชุมชน
น่าอยู่ 

9 3 

 รวม 258 47 
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     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้
ก าหนดไว้ จ านวน....47........โครงการ จากจ านวนโครงการท้ังหมด........258...........โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น.......258..........
โครงการ ด าเนินการจริง........47.......โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ....18.21........ของจ านวนโครงการที่
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ        
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ
และ
คุณภาพ
ชีวิต 
 

บริการ
ชุมชนและ
สังคม 

-แผนงาน สร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-การศึกษา 
-สาธารณสุข 
-การศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

ส านักปลัดฯ 
 
 
กองการศึกษา 
ส านักปลัดฯ 
กองการศึกษา 

ส านักปลัดฯ 
 
 
กองการศึกษา 
ส านักปลัดฯ 
กองการศึกษา 

7 
 

 
23 
18 
2 

687,809 
 
 
 

2,897,275 
349,860 

38,385 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
หมู่บ้าน / 
และชุมชน 

บริการ
ชุมชนและ
สังคม 

-แผนงาน เคหะ
และชุมชน 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

6 8,404,950 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
บริหาร
องค์กร 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริการ
ชุมชนและ
สังคม 

-แผนงาน การ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองการศึกษา 3 
 
 
 

432,979 

ยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาการ
เสริมสร้าง
และความ
สงบ
เรียบร้อย 

บริหาร
ทั่วไป 

-แผนงาน
บริหารทั่วไป 

ส านักปลัดฯ 
 

ส านักปลัดฯ 
 

2 - 

รวม 61 
 

12,811,258 

หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หนว่ยงานสนบัสนุนมีหลายหนว่ยงานตามความเป็นจริงได้   
  2.  ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจา่ยประจ าปขีองชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบรหิารทัว่ไป ด้านบริการชุมชนและสังคม เป็นต้น   
  3.  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลบาลอเป็นหน่วยด าเนินการ 
 

ที ่ โครงการ งบตามข้อบัญญัติ 

พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ(การท าผ้ามัดย้อม) 
15,000.- 
เงินอุดหนุน 

2 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมและปลอดภัย 

67,500.- 
เงินอุดหนุน 

3 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ 
100,000.- 
เงินอุดหนุน 

4 โครงการป้องกันโรคติดต่อในสัตว์โคและกระบือ โรคลัมปี สกิน 29,990.- 

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 12,474.- 

7 โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 14,973.- 

8 โครงการมุมนิทานหรรษา เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

9 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ ขนมดอกบัว (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

10 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

 รวม 239,857 
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่  

1 
โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแผลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบาลอ หมู่ที่ 3
ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

6,727,000.- 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

2 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ า สถานีสูบน้ าบ้านละแอ หมู่ที่ 5 ต าบล
บาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

675,000.- 
(เงินสะสม) 

3 
โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตะเนาะลูวง หมู่ที่ 1 
ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

270,000.- 

4 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยนูรุลซาฮาดะห์ หมู่ที่ 3 ต าบลบาลอ 
อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

745,000.- 

5 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าบ้านละแอ หมู่ที่ 5 ต าบล
บาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

675,000.- 
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- 28 – 
 
 

ที ่ โครงการ งบตามข้อบัญญัติ 

6 
โครงการขยายเขตประปา ถนนปาลูกาปาลัส หมู่ที่ 7 ต าบลบาลอ อ าเภอรา
มัน จังหวัดยะลา 

437,020.- 

รวม 9,929,020.- 

พัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม  

10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา. 226,500.- 

11 โครงการสายสัมพันธ์เมาลิดนบี 9,800.- 

12 
โครงการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาท้องถิ่น(สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
บาลอ) 

36,060.- 

รวม 272360 

รวมทั้งสิ้น 10,441,237 
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  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไป ตาม
เป้าหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  การติดตาม (Monitoring)การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart 
ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใด ตรง
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน   
  การประเมินผล ( Evaluation )การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การ
ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้
หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ท า
การประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้ง
ไว้  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น ดังนี้     
   1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาอาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
    1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
    2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน  
    3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
    4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร
ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
    5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
    6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า 
กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม  
    7 .  ก า รป ระ เ มิ น ผลกระทบ เป็ น ก ารศึ กษ าผลที่ ไ ด้ รั บ ร ว มยอด   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจ
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เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ 
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   
    1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
    2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
    3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 
2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
   1. การใช้แบบสอบถาม  
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
  3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 
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2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น   
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3.มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและอปท.ในเขตจังหวัด             

/  

4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

/  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

/  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 

/  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  / 
17.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  / 
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  / 
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่  / 
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  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ
ด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2,(เดือนเมษายน - 
มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4 
  แบบท่ี 3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบาลอ  เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลบาลอ 20 18 90 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 19 95 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 58  
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบาลอ 10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์   5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 5 100 
 3.8 แผนงาน  5 4 80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4 80 

รวมคะแนน  100 95 95 
 
  1) พบว่าประเด็น..ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบาลอ......ได้คะแนนสูงสุด...10.....คะแนน คิด
เป็นร้อยละ..100.....ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบาลอ.......และคิดเป็นร้อยละ...
100........ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเทศบาลต าบลบาลอเป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
  2) พบว่าประเด็น...ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลบาลอ.............ได้คะแนน
ต่ าสุด...18.........คะแนน คิดเป็นร้อยละ...90....ของคะแนนในประเด็น.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน.และ
คิดเป็นร้อยละ...90........ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเทศบาลต าบลบาลอเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบาลอในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน
ของเทศบาลต าบลบาลอ 

20 18 100  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ที่ ตั้ ง ข อ ง หมู่ บ้ า น / ชุ ม ชน /ต า บ ล 
ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ  ลั ก ษ ณ ะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 
เ ช่ น  ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

1.4 ข้อมูล เกี่ ยวกับระบบบริการ
พ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สั ต ว์  ก า รบริ ก า ร  กา รท่ อ ง เที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

2 2 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่ น  โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้  เ พ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลบาลอ 

3 2 100 เทศบาลต าบลบาลอได้
ก าหนดจัดประชุม
ประชาคมตามรูปแบบที่
ก าหนดไว้ 

รวม 20 18 90  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล
ต าบลบาลอ 
  ข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลต าบลบาลอมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 19 95  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล
บาลอ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

5 5 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 3 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 2 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล
ด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชี พและกลุ่ มต่ า งๆ  สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

3 3 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สี
เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

3 3 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแน
น 

เต็ม 

คะแน
น 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค) 

3 3 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

รวม 20 19 95  
   

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  เทศบาลต าบลบาลอมีการวิเคราะห์สภาวการณ์ยังไม่สมบูรณ์ 
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1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60 58   
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล

บาล อ ) ส อด คล้ อ ง กั บ สภ าพสั ง ค ม 
เศรษฐกิจ  สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่ น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ท า ง ก า ร พั ฒ น า ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบาลอ 
แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง ห ลั ก ป ร ะ ช า รั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    และ 
Thailand 4.0 

10 10 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 10 100 ข้อมลูในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  
แผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ  20  ปี  และ 
Thailand 4.0 

10 10 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลต าบลบาลอต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กั บ โ อ ก า ส แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะของเทศบาลต าบลบาลอ
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบาลอที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ชัดเจน  

5 5 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

3 . 7  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
(Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ของเทศบาลต าบลบาลอซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเ พ่ือการ
พัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบาลอที่
มี ความชัด เจน น า ไปสู่ การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4 100 ข้อมูลในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีครบทุกหัวข้อ 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบาลอ 

5 4 100 มีความ
เชื่อมโยง
ครบถ้วน 

รวม 60 58 96.67  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  เทศบาลต าบลบาลอมีการก าหนดยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยงในด้านต่างยังไม่สมบูรณ์ 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น          
2.1สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลบาลอ ครั้งที่ 1    เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 9 90 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 10 100 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 90 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 58 96.67 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ

ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 100 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 5 100 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 96 96 
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  1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์...............ได้คะแนนสูงสุด.....10........คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ..100.....ของคะแนนในประเด็นการสรุปสถานการณ์ และคิดเป็นร้อยละ...10........ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมดท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล.การสรุปสถานการณ์มีครบสมบูรณ์ 

  2) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนา.........ได้คะแนนต่ าสุด...58......คะแนน คิดเป็นร้อยละ.
96.67......ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนา...............และคิดเป็นร้อยละ..... 96.67....ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลโครงการพัฒนาในแผนงานมีเป็นจ านวนมาก จนไม่สามารถด าเนินการให้
ได้ครบถ้วน 
   
 
2.2การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลบาลอในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็ นการวิ เคราะห์ กรอบการจั ดท า
ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น  (ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trendปั จจั ยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิ เคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 100 เนื่องจากได้วิเคราะห์อย่าง
ละเอียด 

รวม 10 10 100  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  วิเคราะห์ได้อย่างละเอียดครบถ้วน 
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2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

10 9 90 มีการติดตามและ
ประเมินผล
โครงการตาม
ปีงบประมาณ 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม 10 9 90  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  มีการติดตามและประเมินผลโครงการตามปีงบประมาณ 
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2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิ งคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์  การด าเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถ า ว ร  ส า ม า ร ถ ใ ช้ ก า ร ไ ด้ ต า ม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง

10 10 100 มีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการตาม
ปีงบประมาณ 
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กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม 10 10 100  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  มีการติดตามและประเมินผลโครงการตามปีงบประมาณ 
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 2.5แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก
ด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบาลอใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
พ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 9 90 มีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการตาม
ปีงบประมาณ 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่างๆ  ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 9 90  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  มีการติดตามและประเมินผลโครงการตามปีงบประมาณ 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 58   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ต าบลบาลอและด าเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ต าบลบาลอที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100 โครงการมีความชัดเจน 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) 
โ คร งการต้ อ งก าหนดวั ตถุ ป ระสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5 5 100 วัตถุประสงค์โครงการมี
ความชัดเจน 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พ้ื น ที่ ด า เ นิ น ง า น  แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้
จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม 
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 80 โครงการมีความชัดเจน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแน
น 

เต็ม 

คะแ
นน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 5 100 โครงการมีความ
ชัดเจนและสอดคล้อง 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้ องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 5 100 โครงการมีเป้า
หมายความชัดเจน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้ า น เ กษ ตร  เ ทค โน โ ลยี ชี ว ภ า พ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 80 โครงการมีความ
สอดคล้องชัดเจน 

5 . 7  โ ค ร ง ก า ร ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
โ ค ร งก า ร พั ฒ น าท้ อ ง ถิ่ น มี ค ว า ม
สอดคล้องกับห้ ว งระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออก
จากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 5 100 โครงการมีความ
สอดคล้องชัดเจน 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  หน้า 57 
 

  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแ

นน 
เต็ม 

คะแน
น 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ
คะแน
นเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 5 100 ด าเนินการภายใต้ความ
พอเพียง 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 5 100 งบประมาณสอดคล้อง 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้อง
ให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

5 5 100 ประมาณการราคาตาม
หลักวิธีงบประมาณ 
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 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล(effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ 
เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 100 ก าหนดตัวชี้วัดชัดเจน 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค ์
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจาก
การด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1)  มีความเป็น ไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส า เร็จ ได้  (3)  ระบุสิ่ งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ป ฏิ บั ติ ไ ด้  ( 4 )  เ ป็ น เ ห ตุ เ ป็ น ผ ล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100 สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

รวม 60 58 96.67  
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สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 

  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มี
การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ          
3.1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวนแบบประเมิน 
 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 
(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ ส ารวจจ านวน 9 ชุมชน ๆ ละ 10 ชุด   
 - ชาย  41 45.56 

- หญิง  49 54.44 
2 อายุ    
 - ต่ ากว่า 20 ปี  5 5.56 

- 20-30 ปี  14 15.56 
- 31-40 ปี  23 25.56 
- 41-50 ปี  28 31.11 
- 51-60 ปี  18 20.00 
- มากกว่า 60 ปี  2 2.22 

3 การศึกษา    
 -ประถมศึกษา  21 23.33 

- มัธยมศึกษา  49 54.44 
- ปริญญาตรี  17 18.89 
- ปริญญาโท    
- อ่ืนๆ  3 3.33 

4 อาชีพหลัก    
 -นักเรียน/นักศึกษา  7 7.78 

-รับราชการ  1 1.11 
-ประกอบธุรกิจ  6 6.67 
-รับจ้าง  36 40.00 
-เกษตรกร  34 37.78 
-อ่ืนๆ  6 6.67 
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ผลการด าเนินงาน (จากแบบส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 9 ชุมชน ๆละ 10 ชุด) 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบาลอ (ในภาพรวม) 

ประเด็น มาก ปานกลาง น้อย 
 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 39 46 5 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 36 44 10 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 30 49 11 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 25 52 13 
5.เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 24 48 18 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 29 48 13 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชน
ในชุมชน 

32 46 12 

8.การแกไ้ขปัญหา สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 28 44 18 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 24 52 14 

รวม 32.96 52.72 14.32 
 
ผลการด าเนินงานในรายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

17 30 39 4 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/
กิจกรรม 

11 29 38 12 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

11 25 42 12 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

14 20 43 13 

5.เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

14 21 43 14 

6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 14 18 50 8 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปญัหา
ของประชาชนในชุมชน 

16 20 43 11 

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

16 17 45 10 

รวม 15.69 25.00 47.64 11.67 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหมู่บ้าน/ขุมขนน่าอยู่ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

17 27 41 5 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/
กิจกรรม 

9 22 46 8 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

14 19 45 12 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

12 24 44 10 

5.เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

16 18 38 18 

6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 12 24 48 7 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปญัหา
ของประชาชนในชุมชน 

16 24 49 11 

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

17 10 43 14 

รวม 15.69 23.33 49.17 11.81 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

15 36 37 2 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/
กิจกรรม 

13 30 39 8 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

13 26 44 7 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

14 24 42 10 

5.เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

18 17 42 13 

6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 16 20 45 9 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปญัหา
ของประชาชนในชุมชน 

17 19 42 12 

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

16 19 47 8 

รวม 16.94 26.53 46.94 9.58 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

15 30 43 2 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/
กิจกรรม 

17 23 43 7 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

16 20 49 5 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

17 29 33 11 

5.เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

16 25 39 10 

6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 12 26 43 9 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปญัหา
ของประชาชนในชุมชน 

16 16 44 10 

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

16 25 48 5 

รวม 17.36 26.94 47.50 8.19 
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4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล      
 (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/
เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) 
  4.1 เชิงปริมาณ (Quantity) 
   สรุปผลระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2564 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ของเทศบาลต าบลบาลอ 

 
จ านวนโครงการในแผน 

พัฒนาท้องถิ่น 
 ( พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
ในปี 2564 

 

 
คิดเป็นร้อย

ละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ 
คุณภาพชีวิต 

130 23 17.69 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนน่าอยู่ 

67 6 8.95 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร 
องค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 

53 15 28.30 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้าง
และรักษาความสงบเรียบร้อย 

9 3 33.33 

รวม 258 47 18.21 

   
 
 
  4.2 คุณภาพ (Quality) 
    ผลการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ 2564 ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564  
  4.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
  4.4 เวลา (Time) 
    เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 
  4.4 การได้รับประโยชน์ 
    เทศบาลต าบลบาลอไดด้ าเนินการโครงการเพ่ือบริการประชาชนและประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 

ตามที่เทศบาลต าบลบาลอได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ. 2561-
2565) ซึ่งเป็น แผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบาลอ แสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และ จุดมุง่หมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการ บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมี 
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี 
ความตอ่เนื่อง และเปน็แผนกา้วหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหา และ
สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทศบาลต าบลบาลอ ได้ใช้
แผนพัฒนาห้าปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ และโครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการให้ รวมทั้งวาง แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาห้าปี ทั้งนี้ เทศบาลต าบลบาลอ ได้ด าเนินการโครงการ
ต่างๆตามยุทธศาสตร์ สามารถสรุปไดด้ังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบาลอ 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนนิการในแผนพัฒนาทอ้งถิ่น( พ.ศ. 2561 – ๒๕65) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ของเทศบาลต าบลบาลอ 

 
จ านวนโครงการในแผน 

พัฒนาท้องถิ่น 
 ( พ.ศ. 2561 - 

2565) 
 

 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
ในปี 2564 

 

 
คิดเป็นร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิต 

130 23 17.69 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนน่าอยู่ 

67 6 8.95 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
องค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 

53 15 28.30 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้าง
และรักษาความสงบเรียบร้อย 

9 3 18.21 
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รวม 258 47 18.21 

 
1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ตามท่ี เทศบาลต าบลบาลอ ไดด้ าเนินการจัดท าแผนพัฒนาซึ่งเป็นเครื่องมือในการแปลง 
นโยบายคณะผู้บริหาร และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี 
โครงการ/กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละ 
ยุทธศาสตร์ และในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 
29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขจนถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและ
ประเมินผล ตลอดจน ข้อเสนอแนะที่ได้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือ
วางแผนพัฒนาในอนาคต ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

1.3 ผลที่ได้รับจากการด าเนนิงานในปีงบประมาณ 2564 
1.3.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

ในปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลบาลอได้ดาเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ โดยแยก
ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ สามารถประเมินผลการพัฒนาไดด้ังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
เทศบาลต าบลบาลอไดจ้ัดท าโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยให้ 

ประชาชนได้รับการบริการจาก เทศบาลต าบลบาลอและภาครัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม โดยมีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้รับการสงเคราะห์ดูแล ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม โดยยึดหลักศาสนา 
วัฒนธรรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ที่น าไปสู่การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง  
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
เทศบาลต าบลบาลอไดด้าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอันประกอบด้วยการวาง 

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง โดยมุ่งเน้นการแกไ้ขปญัหาตามความจ าเป็นเร่งดว่น 
เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและเป็นการเชื่อมโยงในการใช้ประโยชน์รว่มกันระหว่าง 
หนว่ยงานราชการหรือท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและคุ้มคา่กับงบประมาณ  
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม 
เทศบาลต าบลบาลอ ไดด้าเนินการจัดองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทุกด้านของการบริการ 

ชุมชนโดยให้ประชาชนมีจิตสานึก และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ถ่ายทอดวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการปลูกฝังใหเ้ยาวชนและประชาชนมีความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรมในเชิงองคร์วม ส่งเสริมและสืบสานกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานประเพณีของท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลบาลอ เช่น โครงการจัดกิจกรรมวันถือศิลอดใน
เดือนรอมฎอน,  
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 
เทศบาลต าบลบาลอ ไดม้ีการเตรียมความพร้อมดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การจัด อปพร.ในการรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรองรับความเจริญเติบโตของท้องถิ่น
มากขึ้น ให้การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
อบายมุขและสิ่งเสพติด ส าหรับโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
ได้ด าเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ  
 
 
 
 

.............................................................................. 
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ภาคผนวก 
   

1. แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ฯลฯ__ 
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