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ค าน า 
 

รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับนี้ เป็นกำร
ติดตำมและประเมินผลจำกแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เฉพำะโครงกำรที่ได้รับงบประมำณ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)  ที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่นด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน และเป็นตัวบ่งชี้ว่ำผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์หรือบรรลุตำม
เป้ำหมำยหรือไม่ อย่ำงไร เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลมำรำยงำนต่อผู้บริหำร เพ่ือเสนอ
ต่อสภำเทศบำลต ำบลสันมะเค็ด และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประกำศผลให้ประชำชนได้ทรำบ ข้อมูล
นั้นจะน ำมำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ขยำยขอบเขต หรือแม้แต่ยุติกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ ถึงแม้ว่ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ดีเท่ำไรก็ตำม แต่ถ้ำไม่สำมำรถบ่งชี้ถึง ผลกำรด ำเนินงำน
ที่เกิดขึ้นได ้ก็ไม่สำมำรถท่ีจะบ่งถึงควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำท้องถิ่นได้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
จ ำเป็นจะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล 
แผนพัฒนำเทศบำลต ำบลสันมะเค็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 1 
                                        บทน า 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ข้อ 28 และ 29 ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  

โดยให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
๑. ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
๒. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
๓. รำยงำนผลและเสนอควำมคิดเห็น ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร

ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประกำศผลกำร 
ติดตำม  และประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือน
เมษำยน และเดือนตุลำคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่เห็นสมควร 
1. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1.1 เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์ตำม
ที่ตั้งไว้ 

1.2 เพ่ือให้รู้ถึงควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจริญเมือง 
สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ตรงกับควำมต้องกำร และเกิดประโยชน์ต่อประชำชนมำกที่สุด 

1.4 เพ่ือให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหำรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำปีต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้สำมำรถน ำมำปรับปรุง 
แก้ไข ขยำยขอบเขตหรือแม้แต่ยุติกำรดำเนินโครงกำรได้ 
 
2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 

2.1 ความส าคัญของการติดตาม 
กำรติดตำมเป็นเครื่องมือที่จ ำเป็นในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโครงกำรที่ด ำเนินกำรอยู่ โดยที่กำร

ติดตำม (Monitoring) หมำยถึง กิจกรรมภำยในโครงกำร ซึ่งถูกออกแบบมำเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำร ปัญหำที่ก ำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภำพของวิธีกำรด ำเนินงำน 
หำกไม่มีระบบติดตำมของโครงกำรแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำนให้ลุล่วง ค่ำใช้จ่ำย
โครงกำรสูงเกินกว่ำที่ก ำหนด กลุ่มเป้ำหมำยหลักของโครงกำรไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่ำที่ควร  จะ
เป็น เกิดปัญหำในกำรควบคุมคุณภำพของกำรด ำเนินงำน เสียเวลำในกำรตรวจสอบควำมขัดแย้งในกำร
ปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำนหรือระหว่ำงหน่วยงำนกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้ รับประโยชน์จำกโครงกำร ในทำง
ตรงกันข้ำม หำกโครงกำรมีระบบติดตำมที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้ต้นทุน (Cost-effective) 
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำรต่ำงๆ 
กำรระบุปัญหำที่เกิดขึ้นในโครงกำร และกำรเสนอทำงแก้ปัญหำ กำรติดตำมดูควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง
โครงกำรของกลุ่มเป้ำหมำย กำรติดตำมดูประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของส่วนต่ำงๆ ในโครงกำร และกำร
เสนอวิธีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 



 

2.2 ความส าคัญของการประเมินผล 
กำรประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินกำร เช่นเดียวกับกำรติดตำม เพรำะผลที่ได้

จำกกำรประเมินจะใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข กำรขยำยขอบเขต หรือกำรยุติกำรด ำเนินกำร ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน กำรประเมินผลแผนงำนจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่ำแผนงำนที่ก ำหนดไว้ ได้มีกำรปฏิบัติ
หรือไม่ อย่ำงไร อันเป็นตัวชี้วัดว่ำแผนหรือโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่ำงไร น ำไปสู่
ควำมส ำเร็จตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้หรือไม ่อีกท้ังกำรติดตำมและประเมินผลยังเป็นกำรตรวจสอบดูว่ำมีควำม
สอดคล้องกับกำรใช้ทรัพยำกร (งบประมำณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล ถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงและกำรตัดสินใจต่อไป นอกจำกนี้กำรประเมินผลยัง
ถือเป็นกระบวนกำรตัดสินคุณค่ำ และกำรตัดสินใจอย่ำงมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่ำงเป็น
ระบบมีควำมเท่ียงตรง เชื่อถือได้ 
3. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล 

3.1 กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ – เป็นกำรน ำแผนงำนหรืองำนโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนสำมปีไป
ด ำเนินกำรให้เกิดผล โดยก ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติกำร  

3.2 กำรติดตำม – เป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมของแผนงำนหรือโครงกำร
ตำมแผนพัฒนำว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมชิ้นงำน กิจกรรมที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนงำนหรือโครงกำรหรือไม่ กำรใช้
ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงเหมำะสมเพียงใด อยู่ภำยใต้ระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยที่ก ำหนดหรือไม่  

3.3 กำรประเมินผล – เป็นขั้นตอนในกำรตรวจสอบว่ำแผนงำนหรือโครงกำรที่จะน ำไปสู่กำรปฏิบัติ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใดหรือกล่ำวคือเป็นกำรวัดระดับควำมส ำเร็จหรือระดับกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรน ำแผนงำน /โครงกำรไปสู่กำรปฏิบัติ 
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บทที ่2. 
วิสัยทัศน ์พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาต าบลสันมะเค็ด 

***************************************** 
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ และกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต ำบลสันมะเค็ดไว้ ดังนี้ 
1.วิสัยทัศน์(vision)การพัฒนาท้องถิ่น 

                        “สันมะเค็ดน่ำอยู่  เชิดชูคุณธรรม  น ำเกษตรพัฒนำ  ประชำเป็นสุข” 

 2.  พันธกิจ  (Mission)  การพัฒนาท้องถิ่น 

    1.พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  
    2.พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต  
    3.พัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ กำรเกษตร และอุตสำหกรรม  
    4.พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
    5.พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
    6.พัฒนำด้ำนกำรเมือง และกำรบริหำรแนวทำงกำรพัฒนำ  
    7.พัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
                                  “เพื่อพัฒนำต ำบลใหเ้ป็นต ำบลที่เริญในทุกด้ำน ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดี” 

4.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลสันมะเค็ด 6 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ การขจัดความยากจน พัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 

(1) ส่งเสริมอำชีพและพัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอำชีพต่ำงๆ เพ่ือยกระดับมำตรฐำนให้เป็นสินค้ำ 
      (OTOP ) สู่สำกล  
(2)ส่งเสริมให้มีมำตรกำรทำงกำรตลำดส ำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอำชีพและผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มี

อยู่ในต ำบล 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนา 

 (1)  พัฒนำระบบคมนำคมและสำธำรณูปโภคและส่งเสริมให้ต ำบลสันมะเค็ดเป็นเมืองหน้ำอยู่ 
 (2)  พัฒนำด้ำนกำรคมนำคมให้มีกำรเชื่อมต่อทั่วทั้งต ำบล   

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 
แนวทางการพัฒนา 
(1)ส่งเสริมด้ำนศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(2)ส่งเสริมด้ำนกำรศำสนำ 
(3)ส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(4)ส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข  กำรกีฬำและนันทนำกำร 
(5)ส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำเด็ก  สตรี  เยำวชน  ผู้สูงอำยุ  ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 
 
 
 
 



 

4.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและมุ่งม่ันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 
(1) ส่งเสริมอุตสำหกรรมและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร 
(2) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมู่บ้ำนโดยใช้วิธีกำรสหกรณ์เป็น

แนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน/หมู่บ้ำน 
5.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางการพัฒนา 
 (1)  ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชำติอย่ำงอนุรักษ์ 
 (2)  พัฒนำแหล่งน้ ำให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ  

(3)ส่งเสริมกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
 6.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและการพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตย 
 แนวทางการพัฒนา 

(1)ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรประชำชน  พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 
4.  สรุปแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวม 
 1.  ปรับปรุงถนน  ทำงเท้ำ  ทำงระบำยน้ ำ  แหล่งน้ ำ  และกำรบริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนทั่วถึง 
 2.  พัฒนำระบบกำรก ำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ ำเสียและมลพิษอ่ืน ๆ 
 3.  ส่งเสริมควำมรู้  ควำมเข้ำใจด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชำชน 
 4.  ส่งเสริมอำชีพเกษตรกรรม  อำชีพเสริม  เพ่ือสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ประชำชน 
 5.  สนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร  ตลอดจนส่งเสริมเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6.  พัฒนำคุณภำพชีวิตแก่เด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและสถำนศึกษำให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
 7.  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วนให้เข้มแข็งเพ่ือร่วมพัฒนำท้องถิ่น 
 8.  พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ  มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรม  จริยธรรม 
 9.  ส่งเสริมกำรจัดบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยและโรคติดต่อให้ประชำชนอย่ำงท่ัวถึง 
 10. ส่งเสริมพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีในพ้ืนที่ 
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บทที ่3 
แบบรายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2564) 
แบบติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบำลต ำบลสันมะเค็ด

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักดงันี้ 
1. ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพ่ือน ำเข้ำสู่ระบบ

ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันได้แก่แผนยุทธศำสตร์ผู้ประเมินผู้ถูกประเมิน
และเครื่องมือในกำรประเมินฯลฯซึ่งแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้ำสู่องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตำมและประเมินผล (M&E UNIT) เพ่ือเป็นกำรรวบรวมฐำนข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบำทของ M&E UNIT ต่อปัจจัยน ำเข้ำก็คือกำรเป็นผู้วิเครำะห์แผนยุทธศำสตร์
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้
ได้แก่ 

แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกำรทบทวนว่ำกำรจัดท ำแผนได้ใช้กระบวนกำรครบทุกขั้นตอนหรือไม่อย่ำงไร 

 

2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือช่วงของกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของ
ท้องถิ่นทั้งในระดับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซึ่งได้ก ำหนดเป็นกำร
ติดตำมรำยไตรมำสคือไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม - ธันวำคม) ไตรมำสที่ 2 (มกรำคม - มีนำคม) ไตรมำสที่ 3 
(เมษำยน - มิถุนำยน) ไตรมำสที่ 4 (กรกฏำคม - กันยำยน) ในแต่ละปีโดยกำรติดตำมดังกล่ำวเป็นกำรติดตำม
ผลขั้นกลำง (IR หรือIntremediate Result) ของแผนยุทธศำสตร์ว่ำเป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นที่
ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ในรูปแบบของกำรรำยงำนเข้ำสู่ส่วนกลำงโดยมีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นหน่วยในกำร
ประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นในระดับจังหวัดซึ่งในกำรติดตำมในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำให้ทรำบว่ำแผน
ยุทธศำสตร์ที่ได้ก ำหนดไว้ดีหรือไม่สำมำรถวัดได้จริงหรือเปล่ำนอกจำกนี้กำรติดตำมในช่วงของแผนยังสำมำรถ
เป็น “สัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ” (Early Warning System) ว่ำแผนยุทธศำสตร์ที่ได้ก ำหนดไว้สำมำรถไป
ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ได้หรือไม่เพ่ือให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถระดมควำมคิดในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร
ด ำเนินงำนที่จะนำไปสู่กำรบรรลุแผนที่ก ำหนดไว้ได้ซึ่งกำรรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรำยงำนสู่ (M&E UNIT) 
หรือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดดังนี้ 
กำรติดตำมครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนได้แก่แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบไปด้วยกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโครงกำร
และกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรกำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณกำรติดตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะ
กิจตลอดจนปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
 

3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output) เป็นกำรติดตำมผลช่วงสุดท้ำยหรืออำจถูกเรียกว่ำ “กำร
ประเมินแผนยุทธศำสตร์” ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่ำเมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินงำนของแผนยุทธศำสตร์ที่ผ่ำนมำในแต่ละ
ปีผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมแผนยุทธศำสตร์
ไปสู่ M&E UNIT ระดับจังหวัดเพ่ือเป็นหน่วยในกำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์
ส ำหรับบุคลำกรหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้และเป็นฐำนในกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นใน
แผนต่อไปในอนำคตโดยเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลลัพธ์ได้แก่แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โดยมีเนื้อหำที่ส ำคัญในกำรประเมินได้แก่ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ
ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม(ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2 แบบประเมิน



 

ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมและแบบรายงานแบบที่  
3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์) 
แบบรายงานแบบท่ี 1แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแบบ 

แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นว่ำด ำเนินกำรครบถ้วนทุกข้ันตอนมำกน้อยเพียงใดอย่ำงไร 
ประโยชน์ 

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตำมประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ำมีกำรด ำ เนินกำรเป็นไปตำม
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอก
ข้อมูลและส่งมำให้กับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตำมประเมินผล 
ระยะเวลาในการติดตามผล 

แบบช่วยก ำกับกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในกำรประเมิน
กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ในแต่ละครั้งที่มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีก ำหนดระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนแตกต่ำงกันไป 
องค์ประกอบของแบบ 

แบบประเมินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 
ส่วนที ่1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 2 ประเด็นกำรประเมินมีทั้งหมด 18 ข้อ 2 ส่วนคือส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 6 ข้อและ
ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 12 ข้อ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ำมีกำรด ำเนินกำร /
ไม่มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรประเมินหรือช่วยก ำกับนั่นเอง 
แบบรายงานแบบท่ี 2แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแบบ 

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของท้องถิ่นรำยไตรมำสเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมแผน
ยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดโดยมีประเด็นในกำรติดตำม 2 ประเด็นคือ (1) ผลกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำมแผนพัฒนำ 3 ปี (2) ผลกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมโครงกำรที่ได้รับเงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจ 
ประโยชน์ 

1. เป็นเครื่องมือส ำหรับเมืองพัทยำเทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 3 ปีและโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะ
กิจซึ่งนอกจำกจะทำให้ทรำบสถำนกำรณ์ในกำรด ำเนินงำนแล้วยังสำมำรถใช้เป็น “สัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ” 
ว่ำยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดสำมำรถเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดหรือไม่ 

2. เป็นเครื่องมือส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตำมและประเมินผล (Monitoring 
and Evaluation Unit : M&E Unit) เพ่ือใช้ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภำพรวม 
ระยะเวลาในการติดตามผล 

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยไตรมำส 3 เดือนโดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลำคมซึ่งเป็นเดือนแรก



 

ของปีงบประมำณจะช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในกำร
ประเมินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีก ำหนดระยะเวลำในกำรจัดท ำ
แผนแตกต่ำงกันไป 
องค์ประกอบของแบบ 

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยไตรมำสประกอบไปด้วยเนื้อหำที่
ส ำคัญ 4 ส่วนคือ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที ่2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสำมปี 
- ชื่อหน่วยงำน - จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำสำมปี 
- ชื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน–ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสำมปี 
- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ส่วนที ่3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
ส่วนที ่4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จ ำนวนโครงกำรที่ตั้งไว้ในแผนมีมำกท ำให้อัตรำควำมส ำเร็จในกำรน ำแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับ 
ค่อนข้ำงต่ ำ 
2. จ ำนวนงบประมำณไม่เพียงพอในกำรด ำเนินงำนมีกำรโอนเงินงบประมำณบ่อยครั้งและเงินอุดหนุน 
ที่ได้รับจัดสรรน้อยลง 
3. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนบำงโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ตั้งไว้ 
สรุป 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบำลต ำบลสันมะเค็ดตำมที่
ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ทั้ง 6 ด้ำน โครงกำรสำมำรถน ำแผนมำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 จ ำนวน 100 โครงกำร ด าเนินการแล้วเสร็จ 56 โครงการ (เดือนเมษายน 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
บทที่  4 

รายงานการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

************************* 
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28  ก ำหนดให้นำยกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น   

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลสันมะเค็ด ได้รับกำรแต่งตั้ง                                       
จำกนำยกเทศมนตรีต ำบลสันมะเค็ด ตำมค ำสั่งที่ 644/2559  เมื่อวันที่  20  เมษำยน  2560  ซึ่ง
คณะกรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำยธวชั  อินทะจักร์ ผอ.รร.ป่ำแดงงำม ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยบุญเรือง  ปันม้ำ  ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 19  กรรมกำร 
  3. นำยนัยเนตร  สำรทรง  สมำชิกสภำเทศบำล  กรรมกำร 
  4. นำยกฤษกรณ์  ธรรมเสน สมำชิกสภำเทศบำล  กรรมกำร 
  5. นำยเฉลิม  อินนั่งแท่น สมำชิกสภำเทศบำล  กรรมกำร 
  6. นำยบุญซ้อย  ค ำเข่ือน  ประธำน ปชค.หมู่ 14  กรรมกำร 
  7. นำยสนั่น  กันจินะ  ประธำน ปชค.หมู่ 1  กรรมกำร 
  8. นำงอ ำไพ  จังขันธ์  รก.ผอ.รร.สันต้นดู่  กรรมกำร 
  9. นำยทศพล  พรมตัน  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
  10.นำยชวน  วังค ำ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร 
  11.นำงสำวนงค์ครำญ ค ำน้อย  ผอ.กองคลังเทศบำล  กรรมกำร 
  12. นำยณรงค์ชัย      แก้วปัญญำ ผอ.กองช่ำงเทศบำล  กรรมกำร 
  13.นำยนรำพล  แก้วเขียว         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน       กรรมกำร
และเลขำฯ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  1.  ก ำหนดแนวทำง  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  2.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  3.  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศ
ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผย ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วัน
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  โดยอย่ำง
น้อยปีละสองครั้ง  ภำยในเดือนเมษำยนและเดือนตุลำคมของทุกปี   
  4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำน  เพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 

   โดยมี นำยธวัช อินทะจักร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนป่ำแดงงำม เป็นประธำนคณะกรรม
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลสันมะเค็ด   และนำยนรำพล   แก้วเขียว นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผนปฏิบัติกำรเป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร ตำมค ำสั่ง เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด ที่ 673 
เมื่อวันที่ 31  ตุลำคม 2559 ซ่ึงคณะกรรมกำรฯ  ได้สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร/แผนงำน/
ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลสันมะเค็ด  ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมเทศบัญญัติ ประจ ำปี 



 

งบประมำณ พ.ศ.2561  ,กำรโอนงบประมำณเพ่ือแก้ไขปัญหำให้ทันต่อควำมต้องกำรของประชำชนและเงิน
อุดหนุนจำกรัฐบำล/ส่วนรำชกำร     
                                       

 

แบบที ่ 1  การก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าช้ีแจง  :  แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ  คร้ัง  หลงัจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระกาศใชแ้ผน
ยทุธศาสตร์แลว้ 

 
เทศบาลต าบลสันมะเคด็  อ าเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที ่ 1  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น /  
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน /  
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน /  
3.  มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ /  
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน /  
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน /  
6.  มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่าง 
      แผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

/  

ส่วนที ่ 2  การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น /  
7.  มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ินมาจดัท าฐานขอ้มูล /  
8.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน /  
9.  มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน  (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการ 
      พฒันาทอ้งถ่ิน 

/  

10.  มีการก าหนดวสิัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั 
        ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

/  

11.  มีการก าหนดวสิัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั 
        ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

/  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื /  
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน /  
14.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา /  
15.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั /  
16.  มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา /  



 

17.  มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ /  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์ /  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลสันมะเค็ด 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสันมะเค็ด   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1) 

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

                   ด้วย เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด  ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 
2564)  เพ่ือเป็นกำรพัฒนำต ำบลสันมะเค็ด  ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ต ำบลสันมะเค็ดให้มีควำมสอดคล้องกับสภำวะในปัจจุบันและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชนใน
ท้องถิ่น 
 

                   ทั้งนี้  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลสันมะเค็ด  ได้มีกำร
ติดตำมประเมินผลและสรุปรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด          
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  
 

                   ดังนั้น  เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด จึงขอปิดประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
เทศบำลต ำบลสันมะเค็ด ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)  เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  หมวด  6  ข้อ  29  
(5)  ต่อไป 

                   จึงขอประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่  25   เดอืน เมษำยน  พ.ศ.2561 
 
        อ่ินค ำ   กรงจักร์ 

                    (นำยอิ่นค ำ   กรงจักร์) 
                                              นำยกเทศมนตรีต ำบลสันมะค็ด 
 

 


