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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

********************* 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย     
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหิน จึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหิน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรื อไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหินตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองหินว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด เทศบาล
ตำบลหนองหินผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองหิน  สภาพพ้ืนที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/เทศบาลตำบลหนองหิน 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง
รับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลหนองหินให้
เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ
ถูกค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหินโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหินซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลหนองหิน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ตาแกะ           
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลตำบลหนองหินที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเก้าเอ็น
พียูเก้าหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้ องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหินต้อง
ดำเนนิการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลหนองหิน 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหิน ได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตำบลหนองหินดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
กำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้น
ต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
เทศบาลตำบลหนองหิน 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลหนองหินในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
 

  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหินต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
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ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหินโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหินหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน
สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหินมีอำนาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหิน  โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

 
 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น 

รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 



ห น ้ า  | 5 
 

 

 

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่ งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหินใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ 
ภารกิจของเทศบาลตำบลหนองหินรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้กำหนด
ขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริง
ต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหินกำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนอง
หินอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครัง้ 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิน่/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในเทศบาลตำบลหนองหินมาปฏิบัติงาน 
 

  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหินซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลหนองหินทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ....
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และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหินกำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองหินเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหินกำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในขัน้ตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลหนองหินใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหินมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในเทศบาลตำบลหนองหิน  
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  5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลหนองหิน คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหิน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็น
หลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์  
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองหิน 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลตำบลหนองหินสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลหนองหินแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลหนองหิน
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมนิผล 

********************* 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหินเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561 -2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลหนองหิน  
ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหิน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัดร้อยเอ็ด  แผนยุทธศาสตร์อำเภอเมืองสรวง และแผน
หมู่บ้าน 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหินมีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 
เทศบาลตำบลหนองหิน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่ง

เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซ่ึงจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
          

  “ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าภาคเกษตรกรรมปลอดสารพิษสู่ตลาด พัฒนา
คุณภาพชีวิตเพิ่มรายได้ให้ประชาชน” 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
2. พัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีอย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน 
2. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

  1. ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 
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  2. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องอบายมขุและยาเสพติด 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

และการสังคมสงเคราะห์ 
4. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินงานด้านความมั่นคง ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
6. สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน  
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้  
1. ส่งเสริม และพัฒนาระบบการศึกษาในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การรวบรวม
ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี การศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และปราชญ์ชาวบ้าน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน

ในท้องถิ่น 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีประกอบด้วย 
5 กลยุทธ์ ดังนี้ 

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  3. พัฒนาความรู้ ความสามารถและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4. จัดหา พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย สะดวก 
เอ้ืออำนวยต่อการให้บริการประชาชน 

 
 

 
  1. เพ่ือเสริมสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอต่อการดำรงชีพ 

2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการฝึกและพัฒนาอาชีพ ทำให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรอินทรีย์ 
  4. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได ้
  5. เพื่อสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืน และได้รับการดูแลและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 
  6. เพ่ือเสริมสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง 

3.เป้าประสงค์ 
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  7. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของพลเมืองที่ดี และทำนุบำรุง อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็น
เอกลักษณ์และคงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป 
  8. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารงานของเทศบาล และการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
   

เทศบาลตำบลหนองหินมีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้ 
  1. ประชาชนมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ไว้อย่างดี 
  2. พื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตรทุกชนิด 
  3. เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิและผักปลอดสารพิษ 
  ฉะนั้น ด้วยเทศบาลตำบลหนองหินที่มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
ศาสนา ไว้อย่างดีและสภาพพ้ืนที่เหมาะแก่การทำการเกษตร จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ของเทศบาลตำบลหนองหิน คือ 
  “ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เพิ่มขีด
ความสามารถทางการเกษตรทั้งข้าวหอมมะลิ สินค้าภาคเกษตรกรรมปลอดสารพิษเพื่อเป็นสินค้าเศรษฐกิจ
ภายในจังหวัด นำส่งสู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ” 
   
 

4.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2563) 
 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ดำเนินการจริง 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด
ตาม

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จำนวนเงิน 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด
ตาม

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จำนวน
โครงการ 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด
ตามเทศ
บัญญัติ 

จำนวนเงิน 

คิดเป็น
ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด
ตามเทศ
บัญญัติ 

1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื้นฐาน 201 218,287,200.00 3 1.49 623,800.00 0.29 3 100.00 622,000.00 99.71 

2. ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจ การ
ประกอบอาชีพ ตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

11 750,000.00 2 18.18 60,000.00 8.00 - 
 

- 
 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม 
สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

82 14,460,000.00 35 42.68 10,996,400.00 76.05 19 54.29 10,523,657.00 95.70 

4. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

33 5,251,900.00 15 45.45 2,329,617.00 44.36 7 46.67 1,964,097.48 84.31 

5. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาองคก์าร
และการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

24 1,742,200.00 10 41.67 264,000.00 15.15 3 30.00 30,404.00 11.52 

รวม 351 240,491,300.00 65 18.52 14,273,817.00 5.94 32 49.23 13,140,176.48 92.06 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
 1. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง) 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ 

1. ฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับ
ประชาชน 

30,000.00 สำนักปลัดเทศบาล 1.เพ่ือฝึกอบรมชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน ดังนี้ - การทอ
เสื่อกก - การทำขนม การแปรรูปอาหาร - การจักรสาน - การตำข้าวครก
มอง-ข้าวซ้อมมือ - การนวดแผนไทย - การทอผ้า เย็บผ้า ปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม - การประดิษฐ์ดอกไม้ - การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  
2. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 

2. อบรมเพาะเห็ด 30,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสร้างรายได้ครัวเรือนและความม่ันคงด้านอาชีพ 
 

 2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม สุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ 

1. ฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

30,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือให้อาสาสมัครมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกำลัง
เสริมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. ฝึกอบรมและทบทวนชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต้น 

10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือฝึกอบรมและทบทวนชุดปฏิบตัิการฉุกเฉินเบื้องต้น 

3. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ชุมชนปลอดขยะ 30,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะตั้งแต่แหล่งกำเนดิ 
5. ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ

ต่างๆ 
20,000.00 สำนักปลัดเทศบาล ลดอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อต่างๆเช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคมือ

เท้าปาก เป็นต้นในหมู่บ้านในเขตเทศบาลและเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อต่างๆ 
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ที ่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ วัตถุประสงค์ 

6. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์แก่เยาวชนและ
ประชาชน 

10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแกไ้ขปัญหาเอดส์ 

7. รวมน้ำใจต้านภัยหนาว 30,000.00 สำนักปลัดเทศบาล จัดหาเครื่องห่มกันหนาวให้ ประชาชนในเขตเทศบาล 
8. โครงการวันผู้สูงอายุ 10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ 
9. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
10. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม(ลูกคูณบ้าน

หลานคูณเมือง) 
30,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือจัดกิจกรรม    เข้าค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่ เด็กเยาวชน

ในเขตเทศบาล 
11. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ

เยาวชน 
20,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีเวทีสำหรับการแสดงออก

ในทางสร้างสรรค์ 
12. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 100,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในด้านต่างๆ 
13. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ

ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  
10,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลเกิดความสามัคคี 

14. ส่งเสริมสุขภาพและ ทัศนศึกษาดูงาน
ของชมรมผู้สูงอายุ 

100,000.00 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 
 

15. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ 

30,000.00 กองการศึกษา เพ่ือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 
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3) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ 

1. ทัศนศึกษาดงูานเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษา 

20,000.00 กองการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็ก 

2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 15,000.00 กองการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
การดูแลเดก็ปฐมวัย และให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีนในทุกด้าน 

3. จัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูและ
เดก็นักเรียน 

5,000.00 กองการศึกษา จัดแสดงนิทรรศการและผลงานของครูและเด็กนักเรียน 

4. จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 10,000.00 กองการศึกษา เพ่ือจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่นกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

5. จัดงานประเพณีเข้าพรรษา 50,000.00 กองการศึกษา เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 
6. จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 60,000.00 กองการศึกษา เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์และหวงแหนประเพณีอันดีงามและ

ท่องเที่ยว 
7. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและ

วัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลหนองหิน 

20,000.00 กองการศึกษา - เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีบุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมชุมชนในท้องถิ่นให้
อนุชนรุ่นหลังสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม - เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
กิจกรรมร่วมกันโดยใช้งานบุญประเพณี 

8. อุดหนุนเทศบาลตำบลเมืองสรวงตาม
โครงการประเพณีบุญชาวเมืองและ
สงกรานต์ 

30,000.00 กองการศึกษา เพ่ืออุดหนุนเทศบาลตำบลเมืองสรวงตามโครงการประเพณีบุญชาวเมืองและ
สงกรานต์ 
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4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ที ่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ 

1. จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญ
ของชาติ 

20,000 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนเห็นความสำคัญของชาติที่ต้องเทิดทูนไว้ 

2. เทศบาลเคลื่อนที่ 5,000 สำนักปลัดเทศบาล 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอปัญหา
ความต้องการ 
2. พัฒนาระบบการทำงานและปรับปรุงขั้นตอนการบริการประชาชนให้
รวดเร็วขึ้น 
3. เพื่อบูรณาการการให้ความรู้แก่ประชาชนของหน่วยงานอ่ืน 

3. จัดการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม
ของเทศบาล 

150,000 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือจัดการเลือกตั้งของเทศบาล 

4. การจ้างประเมินความพึงพอใจ   ในการ
ให้บริการของเทศบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

10,000 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือดำเนินการจ้างเหมาทำวิจัยและประเมินเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

5. ประชุมประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

20,000 สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ตลอดจน
การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

6. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษ ี 10,000 กองคลัง เพ่ือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 

7. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่และให้ความรู้
ในการจัดเก็บรายได้ 

10,000 กองคลัง เพ่ือออกหน่วยบริการให้ความรู้ด้านกฎหมายจัดเก็บรายได้ให้กับประชาชน 
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2. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ด้ดำเนินการจริง) 
 

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
 โอนงบประมาณ

เพิ่มเติม  
 โอนลด

งบประมาณ  
 เบิกจ่าย   คงเหลือ  หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างกำแพงของ ศพด.บ้านข่อย - เมอืงแก้ว 190,000     190,000             -      
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 197,800     196,000    

1,800.00  
  

3 โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข่อย - 
เมืองแก้ว 

236,000     236,000             -    โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

รวม 623,800     622,000 1,800   
        

2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
     

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
 โอนงบประมาณ

เพิ่มเติม  
 โอนลด

งบประมาณ  
 เบิกจ่าย   คงเหลือ  หมายเหตุ 

1 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ 30,000     13,040 16,960   

2 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองหิน 130,000     128,150 1,850 โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

3 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระประณิธาน  
ศาสตราาจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยะราชนารี 

35,000     20,070.00 14,930   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
โอนงบประมาณ

เพิ่มเติม 
โอนลด

งบประมาณ 
เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

4 อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 20,000     20,000 0   
5 อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2  20,000     20,000 0   
6 อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 20,000     20,000 0   
7 อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 20,000     20,000 0   
8 อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 20,000     20,000 0   
9 อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 20,000     20,000 0   

10 อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 20,000     20,000 0   
11 อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่8 20,000     20,000 0   
12 อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 20,000     20,000 0   
13 อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 20,000     20,000 0   
14 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 60,000 45,000   104,468 532   
15 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 30,000     1,547 28,453   

16 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,100,400     7,100,400 0   

17 เบี้ยยังชีพคนพิการ       2,688,000     2,688,000 0   

18 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       138,000     138,000 0   

19 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 130,000     130,000 0   

รวม 10,541,400 45,000 0 10,523,675 62,725   
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3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 

 โอน
งบประมาณ

เพิ่มเติม  

 โอนลด
งบประมาณ  

 เบิกจ่าย   คงเหลือ  หมายเหตุ 

1 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00     50,000.00 0.00   

2 ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข่อย-
เมืองแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน-ป่าแถม  
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 

81,600.00     81,600.00 0.00   

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บา้นข่อย-เมืองแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน-ป่าแถม 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) 

37,290.00     35,030.00 2,260.00   

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านข่อย-เมืองแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน-ป่าแถม 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

284,200.00 3,800.00   288,000.00 0.00   

5 ค่าอาหารเสริม (นม) 582,527.00         
491,467.48  

91,059.52    

6 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 100,000.00         
100,000.00  

            -      

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)   
สำหรับโรงเรียนบ้านข่อย โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา และ
โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 

984,000.00   3,800      
918,000.00  

62,200.00    

รวม 2,119,617.00 3,800.00 3,800.00 1,964,097.48 155,519.52   
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4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
     

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
 โอนงบประมาณ

เพิ่มเติม  
 โอนลด

งบประมาณ  
 เบิกจ่าย   คงเหลือ  หมายเหตุ 

1 กิจกรรม 5 ส 5,000   3,000.00          
1,017.00  

      
983.00  

  

2 พัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 10,000          4,000.00  8,000.00          
5,387.00  

      
613.00  

  

3 อุดหนุนเทศบาลตำบลเมืองสรวงตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองสรวง  

24,000     24,000.00              -      

รวม 39,000 4,000 11,000 30,404.00 1,596.00 
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ส่วนที่ 3 
************************** 

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองหิน เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ทีไ่ด้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลหนองหิน ๒๐ ๒๐ 100.00 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๑๘ 90.00 

๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๐ ๕๒ 86.67 

 ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9 90.00 

 ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 9 90.00 

 ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ 10 100.00 

 ๓.๔  วสิัยทัศน์ ๕ 4 80.00 

 ๓.๕  กลยุทธ ์ 5 4 80.00 

 3.6   เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 5 4 80.00 

 3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 5 4 80.00 

 3.8  แผนงาน 5 4 80.00 

 ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 4 80.00 

รวม ๑๐๐ ๙๐ 90.00 

 
 พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลหนองหิน ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน   
คิดเป็นร้อยละ 100 คะแนนในภาพรวมทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ 90 
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  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองหิน ในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผน 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ ๒๐ ๒๐ 100.00   

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๓ 3 100   

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

๒ 2 100   

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงคเ์คราะห ์

๒ 2 100   

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

๒ 2 100   

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

๒ 2 100   

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจำปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

๒ 2 100   

  (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำ ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

๒ 2 100   

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

๒ 2 100   
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผน 

 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบัประโยชน์ 
ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น 

๓ 3 100   

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ ๒๐ ๑๘ 90.00   

(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๕ 4 80   

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพฒันาท้องถิ่น 

๓ 2 67   

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

๓ 3 100   

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ท่ัวไป 
เป็นต้น 

๓ 3 100   

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาตติ่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

๓ 3 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ทีอ่าจส่งผลต่อการ
ดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

๓ 3 100  

๓. ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  ๖๐ ๕๒ 86.67   

๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปญัหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยทุธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๑๐ 9 90.00   

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 
๔.๐ 

10 9 90.00   

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

10 10 100.00   

๓.๔ วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมัพันธ์กับ
โครงการพัฒนา 

๕ 4 80.00   
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ทีไ่ด้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องทำตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลวุิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

๕ 4 80.00   

๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนบัสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น 
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

๕ 4 80.00   

๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิน่ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศกัยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสูผ่ลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

๕ 4 80.00   

๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจดุมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพฒันาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

๕ 4 80.00   

๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด /
แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕ 4 80.00   

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๐ 90.00   
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลหนองหินเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 9 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 10 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 9 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 54 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 4 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 

   ๕.๗   โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๕ 4 
   5.8   โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ 4 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ 4 
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  5 4 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

รวม ๑๐๐ ๙1 

พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90  ของคะแนนใน
ประเด็นการพิจารณา คะแนนในภาพรวมทั้งหมด ร้อยละ 91 
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รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลหนองหินในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90  

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 

10 9 90  

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

 3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่หรือไม่  ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  สิ่ งของ วัสดุ  
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 10 100  

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
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4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 

10 9 90  

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       
(ด้ านการเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local  Sufficiency  Economy  
Plan : LSEP) 

    

5 โครงการพัฒนา 60 54 90  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็ นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้ าหม ายต้ อ ง ชัด เจน   ส าม ารถระบุ จ ำน วน เท่ า ไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่ อ ไร   ใค รคื อ ก ลุ่ ม เป้ าห ม ายขอ งโค ร งก าร  ห าก
กลุ่ม เป้ าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100  
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน 

5 5 100  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 4 80  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 80  
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 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่
เป็นปัจจุบัน 

5 4 80  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 4 80  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่  (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4 80  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพฒันาทีป่รากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 100  
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 5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ม ีก า ร ก ำ ห น ด ด ัช น ี ชี ้ ว ัด ผ ล ง า น  (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อย
ละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ           
(การคาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 

5 4 80  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

5 5 100  

รวม 100 91 91  
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การประเมินความพึงพอใจ   
 
หลักการและเหตุผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความสำเร็จของแผนทางด้าน
ตัวเลขแล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองหินด้วย 
เพราะการประเมินจะช่วยทำให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดำเนินงาน ความเป็นจริงที่ เกิดขึ้น 
ข้อเสนอแนะและคำแนะนำของประชาชนต่อเทศบาล ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น          
วัตถุประสงค ์

1. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองหิน      
อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณา
ปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีข้ึน  
 จากหลักการและเหตุผล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลจะต้องมีการปะเมินผล         ความพึง
พอใจ ทั้งนี้เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เทศบาลจึงมีการดำเนินการ
ประเมินความพึงใจ ตามแบบประเมินฯ ดังนี้ 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหินในภาพรวม 

คำชี้แจง  โปรดให้ความร่วมมือโดยการเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องสี่เหลี่ยมและกรอกรายละเอียดลงใน
ช่องว่างที่ตรงกับท่านและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตำบลหนอง
หิน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
          หญิง           ชาย 
2. อายุ 

     ต่ำกว่า 20 ปี                          20-30  ปี                           31-40  ปี 
     41-50  ป ี    51-60  ปี                            มากกว่า 60  ป ี

3. ระดับการศึกษา 
     ประถมศึกษา                มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า              อนุปริญญา หรือเทียบเท่า        
     ปริญญาตรี                   สูงกว่าปริญญาตรี                        อ่ืน ๆ 

4. อาชีพหลัก 
      รับราชการ        เอกชน/รัฐวิสาหกิจ           ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว        รับจ้าง 
      เกษตรกร          นักเรียน/นักศึกษา           อ่ืนๆ(ระบุ)...........................................  

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหิน 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................ .............................................................................................. 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองหินในภาพรวม 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหินได้ดำเนินการสำรวจ     
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนตำบลหนองหิน  จำนวน 200 คน ปรากฏตามตารางการ
ประเมินและมีระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
ลำดับที่ ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

1 เพศ ชาย 
หญิง 

101 
99 

50.5 
49.5 

2 อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 
20-30 ป ี
31-40 ป ี
41-50 ป ี
51-60 ป ี
มากกว่า 60 ปี 

3 
21 
56 
66 
31 
23 

1.5 
10.5 
28 
33 

15.5 
11.5 

3 ระดับ
การศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

92 
81 
9 

18 

46 
40.5 
4.5 
9 
0 

4 อาชีพหลัก รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
เกษตรกร 
นักเรียน/นักศึกษา 
อ่ืนๆ(ระบุ) 

5 
2 

11 
13 

154 
14 
1 

2.5 
1 

5.5 
6.5 
77 
7 

0.5 
 
 จากตารางข้อทั่วไปของสุ่มตัวอย่าง  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกเป็น 

- เพศชาย ร้อยละ 50.5  
- เพศหญิง ร้อยละ 49.5 
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 41-50 ร้อยละ 66 
- ระดับการศึกษามัธยมส่วนใหญ่ คือ ประถมศึกษา ร้อยละ 46   
- อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 77 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหิน 
 

ความพึงพอใจ 
พอใจมาก 
ร้อยละ 

พอใจ 
ร้อยละ 

ไม่พอใจ 
ร้อยละ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 12.5 68.5 19 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 15.5 57.5 27 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 19.5 53.5 27 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 19.5 60.5 20 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 15.5 58 26.5 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 15.5 64 20.5 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 25 59.5 15.5 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 13.5 52.5 34 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 14 57.5 28.5 

ความพึงพอใจภาพรวม 16.72 59.06 24.22 
 
  
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ 

1. ให้เทศบาลประชาสัมพันธ์โครงการที่จะดำเนินการในแต่ละพ้ืนที่ ให้คนในพ้ืนที่ทราบด้วย 
2. เทศบาลควรจัดเวที อบรมให้ความรู้กับประชาชน 
3. ควรออกประชาคมให้ประชาชนได้รับทราบ 
4. ควรให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มากกว่านี้ ออกสำรวจความต้องการของประชาชน ลงพ้ืนที่

พบปะพ่ีน้องประชาชนให้มากกว่านี้ 
5. การทำงานคลุมเครือ ไม่ชัดเจน 
6. โครงการที่ดำเนินการ ควรมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้กับประชาชน 
7. ควรให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ข้อมูลโครงการอย่างถูกต้องก่อนดำเนินการ 
8. ให้เทศบาลนำปัญหาของพ่ีน้องประชาชนมาแก้ไข  และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้

รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม 
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การติดตามและประเมนิผลด้วยระบบ e - plan   

 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ     

เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Plan) ซึ่งเป็น
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม        
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน โดยองค์กร
ปกครองครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องทำการบันทึกข้อมูลในระบบ e- plan ที่  เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  www.dla.go.th   

 
ทั้งนี้เทศบาลได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบันทึกข้อมูลที่ได้รับมอบหมายทำการบันทึกข้อมูลดังกล่าว

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อข้อมูลถูกบันทึกตามเมนูดังกล่าว  ผลการดำเนินงานก็จะปรากฏที่เมนูรายงาน ซึ่งเป็น
การติดตามประเมินผลแผนด้วยระบบ e-plan นั่นเอง และประชาชนทั่วไปสามารถขอดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ที่
ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองหิน 

http://www.dla.go.th/
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สรุปความเห็น ข้อเสนอแนะ  
จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลตำบลหนองหิน 
 

 การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองหิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในวันอังคาร ที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนอง
หิน เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ในส่วนของความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหิน มีดังนี ้

ข้อสังเกต  
1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น  (พ .ศ . 2561-2565) มี จำนวนมาก  

ซ่ึงไมส่ามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม  
2. ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ ยังไม่เพียงพอและบางรายการ

มากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่  
3. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวน 
มากกว่างบประมาณในการดำเนินการ  

4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อ  
ความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าล่าช้า  
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เก่ียวข้องที่ประชุม 
ซึ่งก็ ไม่ได้นำข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ 

 



ห น ้ า  | 34 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้  สามารถ

ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
2. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง ดำเนินการ 

ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น   

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น  
4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึง  

ทุกหมู่บ้าน  
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการ

อย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
6. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ  

งบประมาณที่เทศบาล ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินศักยภาพของ เทศบาล  
ที่จะดำเนินการ จะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลนั่นเอง  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่าง 
แท้จริง อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด 
ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาลเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง  
เพ่ือประโยชน์สุขของ ประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไป 

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


