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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลท่ำอุเทน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
*********************************** 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี    

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าว
ไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  

  เทศบาลต าบลท่าอุเทน ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  7  ด้าน ดังนี้     

  ยุทธศาสตร์ที่   1    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่   2    ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่   3     ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ยุทธศาสตร์ที่   4     ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่   5     ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่   6     ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่   7    ด้านการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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ข้อเสนอจำกกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลท่ำอุเทน 

  ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลัง  
เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลัง
ของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลท่าอุเทน  ให้มาก
ขึ้นทั้งก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลท่าอุเทน  รวมถึง
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน  
  ๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลท่าอุเทนและมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วทั่วถึง  
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ส่วนที่  1  บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 

          การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล      
ท่าอุเทน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้  

                 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าอุเทน 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าอุเทน  ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทร าบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths)   
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น       (พ.ศ. 
2561-2565) โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด 
เทศบาลต าบลท่าอุเทน ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าอุเทน    
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลท่าอุเทน 

  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง
รับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลท่าอุเทนให้
เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ
ถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไมไ่ด้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลท่าอุเทน ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัดปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลท่าอุเทน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาลต าบลท่าอุเทน 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง  ทุก
ระดับของเทศบาลต าบลท่าอุเทน ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในต าบลท่าอุเทน 
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด   
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน 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 ของ
เทศบาลต าบลท่าอุเทน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลท่าอุเทน แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลท่าอุเทน         
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าอุเทน 

4. กำรติดตำมและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 

(โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้) 
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

     3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าอุเทน ได้รับการแต่งตั้งจาก 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าอุเทน ตามค าสั่งที่ 90/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564  ซึ่งคณะกรรมการ
ประกอบด้วย 
  (1)   นายคมสัน  ประพัศรางค์  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ  
  (2)   นางภัทราภรณ์  อุณาพรหม  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

(3)   นางสาวพัชราวัลย์  อุณาพรหม สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
  (4)   นายเชื้อชาย  วงศ์ค าสาย  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  (5)   นายวีระเดช  ศรีนครา  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  (6)   ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบฯอ าเภอท่าอุเทน ผู้แทนส่วนราชการ กรรมการ 
  (7)   ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรท่าอุเทน ผู้แทนส่วนราชการ  กรรมการ 
  (8)   นายลิ้ม  มวลปาก   ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
  (9)   นางสาววิมลสิริ  สุวรรณมาโจ รก.ผอ.กองการศึกษา  กรรมการ 

(10) นางสุพรรณ  เกษมสิน  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  (11) นายพนมศิลป์  เจริญราษฎร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
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  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล  
  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ 
และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart      
ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการด าเนินการช่วงใดตรง
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนด าเนินการจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน 

  การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็น
ระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงาน และเกณฑ์ประเมินโครงการและพิจารณาบี้ให้ทราบทั้งจะเด่น หรือจุดด้อยของงาน/โครงการอย่างมี
ระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินงาน
โครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยก าหนด
รูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 
โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะที่ท าการ
ประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 

 
 

  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด

กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 

 (1)  การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

  1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
  2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
  3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
  4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี

การประเมินประสิทธิภาพ 
  5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ 
  6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
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 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติตาม
และประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผล
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
กำรวัดผลในเชิงปริมำณ 

ตามท่ี เทศบาลต าบลท่าอุเทน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเทศบาลต าบลท่าอุเทน ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๒๙     

 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลในเชิงปริมำณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
 

กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

http://www.dla.go.th/
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กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลต าบลท่าอุเทน ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าอุเทน ในภาพรวม   

 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 

   2.4 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
     1. ก าหนดการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อย่างน้อยโครงการละ 

1 ครั้งต่อปี 
     2. ก าหนดการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในภาพรวมอย่างน้อยปี

ละครั้ง 
     3. ก าหนดการรายงานผล ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิน่ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ปีละครั้ง 
    4.  ก าหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และปิดประกาศไว้ที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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   2.5    แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 

แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 

๓.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๖0 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 

     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. ข้อมูลสภำพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐำนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๒๐  

(๑)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บา้น/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเภท ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

(๓)  

(๒)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ และจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสงัคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒)  

(๔)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนสง่ การไฟฟา้ การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศสุัตว์ การบรกิาร การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(๒)  

(๖)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิน่ สนิค้าพืน้เมือง และของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘)  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙)  การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๒.  กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และศักยภำพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๒๐  

(๑)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

(๕)  

(๒)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผ้ลของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๓)  

(๓)  การวิเคราะห์ทางสังคม เชน่ ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เปน็ตน้ 

(๓)  

(๔)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปน็อยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา
ในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น ดว้ย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S 
– Strength (จุดแข็ง) W – Weakness (จุดอ่อน) O – 
Opportunity (โอกาส) และ T – Threat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศำสตร ์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๖๐  

๓.๑  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทีส่อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

(๑๐)  

๓.๒  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และThailand๔.๐ 
 

(๑๐)  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔  วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กบัโครงการพฒันา
ท้องถิ่น 

(๕)  

๓.๕  กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 

(๕)  

๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่
ละประเดน็กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนนุต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 

(๕)  

๓.๗  จุดยืนทางยทุธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕)  

๓.๘  แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์จุดยนืทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

๓.๙  ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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แนวทำงกำรพิจำรณำติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
            แห่งชาต ิ

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน  
            ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  กำรสรุปสถำนกำรณ์กำร
พัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/ Demand (Demand Analysis)/Global Demand แ ละ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิ เคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒.   กำรประเมินผลกำรน ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมำณ 

๑)  การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓.   กำรประเมินผลกำรน ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภำพ 

๑)  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)  ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒)  วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔.  แผนงำนและยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕.  โครงกำรพัฒนำ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ ๖๐  

๕ . ๑  คว ำมชั ด เ จนขอ งชื่ อ
โครงกำร 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 
 

(๕)  

๕.๒  ก ำหนด วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงกำร 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(๕)  

๕.๓  เป้ำหมำย (ผลผลิตของ
โครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่
กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้ าหมายต้ อ งชั ด เ จน  ส ามารถระบุ จ านวน เท่ า ไ ร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(๕)  

๕.๔  โครงกำรมีควำมสอดคล้อง
กับแผนยุทธศำสตร์ ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 
 

(๕)  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์ลางการพัฒนา (๓) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕ . ๖   โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Value – Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมน าน้อย ได้มาก
เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิ จั ย แล ะพัฒนาแล้ วต่ อ ยอดความ ได้ เ ป รี ยบ เชิ ง
เปรียบเทียบ เช่น ด้ านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗  โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่ นมีความสอดคล้องกับ ห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออก
จากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(๕)  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสร้ า ง ใ ห้ประ เทศชาติ  
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕)  

๕.๙  งบประมาณ มีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ า
ในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณการราคา
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด 
( KPI)  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้ วั ดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก า หนดร้ อ ยละ  ก า รก า หนด อัน เ กิ ด จ ากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่ งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าอุเทน มีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าอุเทนโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 
อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คคคณะ

กรมการติดคค
คณะกรรมการ

ติดตามและ
ประเมินผล

ตามและ
ประเมินผลรรม
การติดตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น 
รายงาน

ผล 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

 
 

ป ร ะก า ศ ผ ล ก า รติ ด ต า มและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในท่าอุเทน ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 
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ส่วนที่ 2 
  กำรตดิตำมและประเมินผล 

1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 1.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลท่าอุเทน มีรายละเอียด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vission) 

“เมืองท่าอุเทนน่าอยู่ คู่การท่องเที่ยววัฒนธรรมไทญ้อ สานก่อเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงกีฬา 
พัฒนาสู่อาเชียน” 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลท่ำอุเทน 
 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1  จัดท าระบบการคมนาคม ถนนภายในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 

 1.2  จัดท าระบบรางระบบน้ าให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ รองรับการระบายน้ าได้ดีทั่วทั้งเขต
เทศบาล 

1.3  จัดหา ส ารวจ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และขยายเขตระบบน้ าประปาให้ประชาชนมีไฟฟ้า 
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 

1.4  ดูแลควบคุมการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลให้ถูกต้องตามระเบียบ กฏหมาย 
1.5  จัดระเบียบผังเมืองให้มีความเป็นระเรียบร้อย 
1.6  จัดระเบียบควบคุมระบบการจัดการตลาดสด 

 ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
  1.1  ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส 

1.2  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
1.3  ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 
1.4  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
1.6  ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล 

 ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  1.1  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชานในการพัฒนาท้องถิ่น อาทิ การป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนในเขตเทศบาล 
1.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น 
1.3  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1.4  จัดระเบียบระบบการจราจร จัดระเบียบทางเท้า ฟุตปาธ 
1.5  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอบรมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรวำงแผนส่งเสริมกำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
  1.1  พัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่ออ านวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อน

ปรน 
  1.2  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ 

1.3  แผนการท่องเที่ยว อาทิ การวางแผนการท่องเที่ยว การปรับปรุงดูแล บ ารุงรักษาสถานที่
ท่องเที่ยว และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

1.4  ส่งเสริมการลงทุนสร้างกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ปลาร้า แตงไทย สับปะรดและ
จัดหาสถานที่รองรับการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรบริหำรจัดกำร กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  1.1  การคุ้มครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม อาทิ งานพัฒนาป่าชุมชน 
  1.2  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ อาทิ การติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

และมลพิษ งานสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบคุณภาพน้ า งานตรวจสอบคุณภาพอากาศ
และเสียง และการบ าบัดน้ าเสีย 

1.3  การดูแลรักษาที่สาธารณะ อาทิ การดูแลรักษ์และคุ้มครองป้องกันที่สาธารณะ ประโยชน์ 
1.4  พัฒนาและส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และมลพิษในชุมชน 

 ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  1.1 ส่งเสริมเอกลักษณ์งานประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ทั้งในระดับต าบลและอ าเภอ 
  1.2 ส่งเสริม และจัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น รูปแบบงาน สถานที่ 

1.3 ก าหนดกิจกรรม ตารางงานประเพณีส าคัญ ท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย 
1.4 ท าการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ หรือ ประวัติความเป็นมาของแต่ละขนบธรรมเนียม 

ประเพณี เพื่อจัดท าไว้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสื่อการเรียนการสอน และเชื่อมโยงข้อมูลลงในสื่อ
มัลติมีเดียต่าง ๆ 

 ยุทธศำสตร์ที่  7  กำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
  1.1 มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเสริมสร้างหลัก

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ิมให้บริการประชาชน 
  1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.2 กำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ของเทศบำลต ำบลท่ำอุเทน อ ำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม 

ประเด็นกำรประเมิน มีกำร
ด ำเนินงำน 

ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 - 

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  - 
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - 
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 - 

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล  - 
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  - 
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 - 

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  - 
11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 - 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  - 
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  - 
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  - 
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  - 
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  - 
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  - 
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  - 
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ส่วนที่ 3 

ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์   

เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 

สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

  จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าอุเทน เพ่ือประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส ารวจความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งท าการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนจ านวน 120 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  เทศบาลต าบลท่าอุเทนได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยสุ่มส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าอุเทน จ านวน 120 ชุด และชุมชนได้ส่งแบบประเมินกลับมายัง
เทศบาล 120 ชุดเป็น เพศชาย จ านวน  51 คน เป็น เพศหญิง จ านวน 69 คน แสดงความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

แยกตามเพศ           

       

                                        

 

 

 ช่วงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 69 57.50 
เพศชาย 51 42.50 

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า20 7 5.83 
20-30 15 12.50 
31-40 24 20.00 
41-50 22 18.33 
51-60 28 23.33 

60ขึ้นไป 24 20.00 
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แยกตามระดับการศึกษา         

                                     

 

  

 

 

 

แยกตามสาขาอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับการศึกษา 
 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถม 35 29.17 
มัธยม 36 30.00 

อนุปริญญา 12 10.00 
ป.ตรี 24 20.00 

สูงกว่า ป.ตรี 5 4.17 
อ่ืน ๆ 8 6.67 

 

อาชีพ 
 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

รับราชการ 8 6.67 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3 2.50 

ค้าขาย 29 24.17 
รับจ้าง 37 30.83 
นักเรียน 6 5.00 
เกษตรกร 25 20.83 

อ่ืน ๆ 12 10.00 



  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจน้อย 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น 

(คน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 11 83 13 13 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 82 11 18 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 7 79 19 15 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาน 
ทราบ 7 78 21 14 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 7 81 21 11 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9 80 19 12 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 11 72 22 15 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7 73 25 15 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 73 25 15 

     

 
ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 

(ร้อยละ) 
พึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจน้อย 
(ร้อยละ) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น 

(คน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.17 69.17 10.83 10.83 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.50 68.33 9.17 15.00 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 5.83 65.83 15.83 12.50 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาน 
ทราบ 5.83 65.00 17.50 11.67 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 5.83 67.50 17.50 9.17 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.50 66.67 15.83 10.00 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 9.17 60.00 18.33 12.50 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 5.83 60.83 20.83 12.50 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.83 60.83 20.83 12.50 

คิดเป็นร้อยละ 7.08 65.42 15.73 11.77 
 

แบบที ่ 3/2  แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลท่าอุเทนในภาพรวม 



  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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ยุทธศำสตร์ที ่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 (ถนน  สะพานเกาะกลางถนน  รางระบายน้ า  การผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ) 

ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจน้อย 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น 

(คน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 14 75 20 11 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 12 74 21 13 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 13 74 22 11 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาน 
ทราบ 15 74 24 7 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 14 73 22 11 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 15 72 27 6 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 16 74 22 8 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 12 70 25 13 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 11 76 22 11 

     
 

 

ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

พึงพอใจน้อย 
(ร้อยละ) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น 

(คน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 11.67 62.50 16.67 9.17 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10.00 61.67 17.50 10.83 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10.83 61.67 18.33 9.17 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาน 
ทราบ 12.50 61.67 20.00 5.83 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 11.67 60.83 18.33 9.17 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 12.50 60.00 22.50 5.00 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 13.33 61.67 18.33 6.67 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 10.00 58.33 20.83 10.83 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.17 63.33 18.33 9.17 

คิดเป็นร้อยละ 11.56 61.04 19.06 8.33 
 
 
 
 

แบบที ่ 3/1  แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าอุเทนตามแผนยุทธศาสตร์ 



  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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ยุทธศำสตร์ที ่ 2  ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
 (พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก,พัฒนาประสิทธิภาพกองทุน สปสช. , การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาล ,  
สืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน , พฒันากิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน,  
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าอุเทน) 
 

ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจน้อย 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น 

(คน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 87 14 10 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7 84 16 13 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 8 82 16 14 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาน 
ทราบ 9 81 21 9 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 7 79 19 15 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 80 17 15 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 9 78 19 14 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7 81 17 15 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 81 19 12 

     
 

ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจน้อย 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น 

(คน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.50 72.50 11.67 8.33 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5.83 70.00 13.33 10.83 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 6.67 68.33 13.33 11.67 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาน 
ทราบ 7.50 67.50 17.50 7.50 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 5.83 65.83 15.83 12.50 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.67 66.67 14.17 12.50 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 7.50 65.00 15.83 11.67 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 5.83 67.50 14.17 12.50 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.67 67.50 15.83 10.00 

คิดเป็นร้อยละ 6.67 67.92 14.48 10.94 



  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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ยุทธศำสตร์ที่  3  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 (การจัดระเบียบชุมชน การจัดการงานจราจร และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล จัดระเบียบ

ทางเท้า  งานเทศกิจ  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย) 
 

ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจน้อย 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น 

(คน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 78 20 12 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 12 73 21 14 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 15 71 23 11 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาน 
ทราบ 14 74 22 10 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 12 73 22 13 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 11 75 22 12 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 12 75 23 10 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 14 74 24 8 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 13 77 20 10 

     
 

ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจน้อย 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น 

(คน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.33 65.00 16.67 10.00 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10.00 60.83 17.50 11.67 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 12.50 59.17 19.17 9.17 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาน 
ทราบ 11.67 61.67 18.33 8.33 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 10.00 60.83 18.33 10.83 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.17 62.50 18.33 10.00 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 10.00 62.50 19.17 8.33 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 11.67 61.67 20.00 6.67 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10.83 64.17 16.67 8.33 

คิดเป็นร้อยละ 10.42 61.77 18.44 9.38 
 



  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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ยุทธศำสตร์ที่  4  ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว   
  (ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุน  การสรา้งอาชพีให้คนในชมุชน) 
 

ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจ
น้อย 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น 

(คน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 12 79 18 11 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 14 80 16 10 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 11 78 19 12 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชานทราบ 13 78 17 12 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 16 79 16 9 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 12 73 20 15 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 14 78 21 7 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 14 75 24 7 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 14 74 23 9 

     

 
ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 

(คน) 
พึงพอใจ 

(คน) 
พึงพอใจน้อย 

(คน) 
ไม่แสดง
ควำมเห็น 

(คน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10.00 65.83 15.00 9.17 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 11.67 66.67 13.33 8.33 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.17 65.00 15.83 10.00 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชานทราบ 10.83 65.00 14.17 10.00 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 13.33 65.83 13.33 7.50 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 10.00 60.83 16.67 12.50 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 11.67 65.00 17.50 5.83 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 11.67 62.50 20.00 5.83 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 11.67 61.67 19.17 7.50 

คิดเป็นร้อยละ 11.04 64.58 15.73 8.65 
 
 
 
 



  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

หนา้     31 

 

 
 
ยุทธศำสตร์ที่  5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม                       
(การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ อาทิ การติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ งานสร้าง
จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบคุณภาพน้ า งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง และการบ าบัด    
น้ าเสีย  การดูแลรักษาที่สาธารณะ อาทิ การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณะประโยชน์พัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และมลพิษในชุมชน) 

ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจน้อย 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น 

(คน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 15 80 17 8 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 16 79 16 9 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 12 84 15 9 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชานทราบ 14 83 15 8 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 13 80 16 11 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 15 78 17 10 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในทอ้งถิ่น 14 79 17 10 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 17 79 15 9 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 13 80 17 10 

     
 

 

ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจน้อย 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น 

(คน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 12.50 66.67 14.17 6.67 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 13.33 65.83 13.33 7.50 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10.00 70.00 12.50 7.50 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชานทราบ 11.67 69.17 12.50 6.67 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 10.83 66.67 13.33 9.17 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 12.50 65.00 14.17 8.33 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 11.67 65.83 14.17 8.33 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 14.17 65.83 12.50 7.50 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10.83 66.67 14.17 8.33 

คิดเป็นร้อยละ 12.08 66.88 13.33 7.71 
 
 



  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

หนา้     32 

 

 
 
ยุทธศำสตร์ที่  6  ด้ำนกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น   
 (ส่งเสริมเอกลักษณ์งานประเพณีท้องถิ่น และ สนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทั้งในระดับ

ต าบล และอ าเภอ  ส่งเสริม และจัดงานประเพณีต่างๆ  เช่น  รูปแบบงาน  สถานที่   ก าหนดกิจกรรม ตาราง
งานประเพณีส าคัญ ท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย  โบชัวร์เปิดสปอร์ตโฆษณา  เสียงไร้สาย ถ่ายภาพ รวมถึง
การเผยแพร่  ฯลฯท าการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ หรือ ประวัติความเป็นมาของแต่ละขนบธรรมเนียม  
ประเพณี เพื่อจัดท าไว้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ หรือ สื่อการเรียนการสอน และเชื่อมโยงข้อมูลลงใน สื่อ
มัลติมีเดียต่างๆ) 

ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจน้อย 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น 

(คน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 14 80 13 13 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 12 82 11 15 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 14 81 12 13 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชานทราบ 13 82 13 12 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 12 80 14 14 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 11 79 15 15 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 14 81 13 12 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 12 82 13 13 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 13 80 15 12 

     
 

ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจน้อย 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น 

(คน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 11.67 66.67 10.83 10.83 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10.00 68.33 9.17 12.50 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 11.67 67.50 10.00 10.83 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชานทราบ 10.83 68.33 10.83 10.00 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 10.00 66.67 11.67 11.67 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.17 65.83 12.50 12.50 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 11.67 67.50 10.83 10.00 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 10.00 68.33 10.83 10.83 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10.83 66.67 12.50 10.00 

คิดเป็นร้อยละ 10.63 67.40 10.83 11.15 



  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

หนา้     33 

 

 
 

ยุทธศำสตร์ที ่ 7  กำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล  
(พัฒนาศักยภาพผู้น าและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานในเทศบาล, พัฒนาระบบข้อมูลให้ครอบคลุมภารกิจเทศบาล
ทันสมัย, พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน, สร้างเครือข่ายความร่วมมือเทศบาลกบัภาคีต่างๆ, 
ปรับปรุงพฒันาการให้การบริการของเทศบาล, เสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาคราชการและชุมชน) 
 

ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจน้อย 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น 

(คน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 82 17 13 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 83 14 14 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7 78 18 17 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชานทราบ 8 83 18 11 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 9 77 22 12 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7 79 20 14 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 8 79 22 11 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9 78 22 11 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 81 18 14 

     
 

ควำมพึงพอใจ พึงพอใจมำก 
(คน) 

พึงพอใจ 
(คน) 

พึงพอใจน้อย 
(คน) 

ไม่แสดง
ควำมเห็น 

(คน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.67 68.33 14.17 10.83 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.50 69.17 11.67 11.67 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 5.83 65.00 15.00 14.17 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชานทราบ 6.67 69.17 15.00 9.17 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 7.50 64.17 18.33 10.00 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5.83 65.83 16.67 11.67 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 6.67 65.83 18.33 9.17 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.50 65.00 18.33 9.17 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.83 67.50 15.00 11.67 

คิดเป็นร้อยละ 6.77 66.56 15.94 10.73 
 

 ในภาพรวมยุทธศาสตร์ทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ ประชากรทั้งหมด จ านวน 4,836 คน (ตุลาคม 63) 
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2564 สรุปคิดเป็นร้อยละ ดังนี้ 
 

 พึงพอใจมำก  9.88%   พึงพอใจ 65.16%   ไม่พึงพอใจ 15.41% ไม่แสดงควำมเห็น 9.55 %   
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1.4  กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ 

 กำรวำงแผน 
 

     เทศบาลต าบลท่าอุเทน  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน   
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  

เทศบาลต าบลท่าอุเทน  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
พ.ศ.2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) ได้ด าเนินการ
โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564  ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
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แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

58 21,842,000 40 15,285,000 107 156,779,000 115 161,033,000 57 22,240,000 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

28 12,916,700 28 13,033,700 29 14,936,100 29 15,989,400 29 17,087,000 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

13 1,402,000 13 3,602,000 11 2,018,000 15 4,350,000 12 3,150,000 

การพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการ
ลงทุนและการท่องเที่ยว 

4 360,000 11 2,750,000 7 1,220,000 9 2,210,000 8 1,710,000 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

9 790,000 12 1,560,000 13 2,310,000 13 2,310,000 13 2,310,000 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

9 475,000 11 575,000 11 635,000 11 645,000 11 655,000 



  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

หนา้     36 

 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

44 9,153,400 82 12,173,300 71 7,339,400 70 7,139,400 67 7,029,4000 

รวม 165 46,939,100 197 48,979,000 249 185,237,500 262 193,676,800 197 54,181,400 
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1.5  สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
    

กำรจัดท ำงบประมำณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าอุเทน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  29 กันยายน 2563      

โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 77โครงการ งบประมาณ  22,366,160 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

๑. ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 3,300,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 18 13,252,160.00 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษา         
ความสงบเรียบร้อย 

5 185,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 4 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1 120,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

8 40,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 29 5,469,000.00 

รวม 77 22,366,160.00 
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2. กำรวัดผลในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

  เทศบาลต าบลท่าอุเทน  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 51 โครงการจ านวนเงิน 22,131,160 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจ านวน 46  โครงการ จ านวนเงิน 20,452,716 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร 
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

11 
 

3,285,000.00 
 

6 
 

2,213,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

12 
12,980,853.00 

 

12 12,980.853.00 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1 
 

175,700.00 
 

1 
 

 
175,700.00 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 

- 
0.00 - 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารการ
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

1 
 

120,000 
1 120,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1 9,380.00 
 

1 
 

9,380.00 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

25 4,953,783.22 
 

25 
 

4,953,783.22 

รวม 51 21,524,716.22 46 20,452,716.22 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนปี งบประมำณ พ.ศ.2564 

 
 

ยุทธศำสตร์ 
แผนด ำเนินกำรทั้งหมด อนุมัติงบประมำณ เบิกจ่ำย 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

 1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

115 161,033,000 12 3,300,000 6 2,213,000 

2. การพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

29 15,989,400 18 13,252,160 12 
 

12,980,853 

 3. การพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม การ
รักษาควาสงบเรียบร้อย 

15 4,350,000 5 185,000 
 

1 
 

175,700 

 4. การวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนและการท่องเที่ยว 

9 2,210,000 4 0 0 0 

 5. การบริหารการจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

13 2,310,000 1 120,000 1 120,000 

6. การส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11 645,000 8 40,000 
 

1 
 

9,380 

7.การบริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

70 7,139,400 29 5,469,000 25 4,953,783.22 

รวม 262 193,676,800 77 22,366,160 46 20,452,716.22 

 
 
 
 
 



  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

หนา้     40 

 

    รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ  เทศบาลต าบลท่าอุเทน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย 212 – 
ศาลาโกเมศหนองบัว 

262,000.00 262,000.00 262,000.00 0.00 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.หมู่ 6 
ไป หมู่ 5 

500,000.00 499,000.00 499,000.00 1,000.00 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าช้าญวน - 
หนองงิ้ว 

170,000.00 170,000.00 0.00 0.00 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบัญญัติ
อุทิศ 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายไหล่ทาง 212    ไปหนองงิ้ว 
หมู่ 3 

270,000.00 270,000.00 0.00 0.00 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ไปหนองงิ้ว 
หมู่ 3 

500,000.00 499,000.00 499,000.00 1,000.00 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ข้างวัด
โพนแก้ว 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมราง
ระบายน้ าซอยด้านหลัง สนง.เทศบาลใหม่ 

348,000.00 
 

347,000.00 0.00 
1,000.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายศาลาโกเมศ
ไปหนองบัว     หมู่ที่ 5 

193,000.00 193,000.00 193,000.00 0.00 

10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยศิริด ารงค์ 
186,000.00 185,000.00 0.00 1,000.00 

11.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บึงมอทิศเหนือ 
หมู่ 6 

271,000.00 270,000.00 270,000.00 1,000.00 

12.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

- โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

13.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 
1,195,060.00 1,191,181.50 1,191,181.50 3,878.50 

14.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

2,140,000.00 2,094,000.00 2,094,000.00 46,000.00 

15.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลท่าอุเทน 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

16.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,045,600.00 
 
 

6,022,500.00 
 
 

6,022,500.00 
 
 

23,100.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

17.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพความพิการ 
1,228,800.00 1,219,000.00 1,219,000.00 9,800.00 

18.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 

19.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
50,000.00 39,550.00 39,550.00 10,450.00 

20.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
30,000.00 9,000.00 9,000.00 21,000.00 

21.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

542,820.00 536,220.00 536,220.00 6,600.00 

22.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

542,820.00 536,220.00 536,220.00 6,600.00 

23.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 
1,195,060.00 1,191,181.50 1,191,181.50 3,878.50 

24.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

เงินส ารองจ่าย 180,000.00 
 
 

175,700.00 
 
 

175,700.00 
 
 

4,300.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

25.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

จ้างเหมาบริการในการปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย
ของบ่อขยะ 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

26.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 
10,000.00 9,380.00 9,380.00 620.00 

27.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการงานสารสนเทศของเทศบาล 
16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 

28.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล 

96,000.00 43,467.00 43,467.00 52,533.00 

29.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานธุรการ 
96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 

30.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการกองช่าง 
96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 

31.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

- โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่า
อุเทนและแผนชุมชน 

20,000.00 9,200.00 9,200.00 10,800.00 

32.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมางานรักษาความสะอาดภายใน
อาคาร และบริเวณโดยรอบอาคารส านักงาน 

192,000.00 
 

190,425.00 
 

190,425.00 
 

1,575.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

33.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการงานเลขานุการผู้บริหาร 
192,000.00 110,443.00 110,443.00 81,557.00 

34.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการช่วยเหลือปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี 

16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 

35.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการช่วยเหลือปฏิบัติงานพัสดุ 
16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 

36.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

96,000.00 95,484.00 95,484.00 516.00 

37.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการงานไฟฟ้าสาธารณะ 
16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 

38.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ 
384,000.00 360,000.00 360,000.00 24,000.00 

39.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า 

96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 

40.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลต าบลท่าอุเทน 
 

672,000.00 
 
 

547,578.00 
 
 

547,578.00 
 
 

124,422.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

41.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดถนนและทาง
เท้าในเขตเทศบาลต าบลท่าอุเทน 

960,000.00 936,000.00 936,000.00 24,000.00 

42.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการงานป้องกันและควบคุมโรค 
96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 

43.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

480,000.00 478,665.00 478,665.00 1,335.00 

44.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานด้านงานป้องกัน
และบรรเทาสธารณภัย 

672,000.00 596,289.00 596,289.00 75,711.00 

45.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนา          เด็กเล็ก 

96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 

46.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการงานทะเบียน 
96,000.00 95,484.00 95,484.00 516.00 

47.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาเวรยามรักษาความเรียบร้อยอาคาร
ส านักงานเทศบาล 

96,000.00 
 
 
 
 

96,000.00 
 
 
 
 

96,000.00 
 
 
 
 

0.00 
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 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

48.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าอุเทน 

634,000.00 631,806.22 631,806.22 2,193.78 

49.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานแผนที่ภาษี - 
งานภาษีและสิ่งก่อสร้าง 

96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 

50.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการงานธุรการ 
83,000.00 79,475.00 79,475.00 3,525.00 

51.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล 

96,000.00 43,467.00 43,467.00 52,533.00 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าอุเทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64       

เป็นการด าเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65) ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาไป
ตามแนวทางนโยบายที่ก าหนดขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครพนม นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและ
นโยบายของผู้บริหาร 
  จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการคือไม่มี
งบประมาณท่ีจะน ามาด าเนินการตามโครงการต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อแนะน าได้ดังนี้ 

  1. ปัญหำงบประมำณในกำรด ำเนินกำรไม่เพียงพอ 
  ด้วยสภาพทางกายภาพของเทศบาลต าบลท่าอุเทน ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งยังไม่
ครบทุกหมู่บ้าน คือ ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน และร่องระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร รวมทั้ง
ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในต าบล เพราะว่ายังขาดงบประมาณ
ในการด าเนินการ ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เห็นว่า ควรประสานหน่วยงานอื่น เพ่ือน างบประมาณ
มาพัฒนาในส่วนที่ยังไม่มีการด าเนินการ เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นต่อไป 
  อีกทั้ง การที่จ าเป็นต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
โดยจะต้องมองถึงความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ ความคุ้มค่าของงบประมาณตลอดจนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับเป็นส าคัญ 

  2. ปัญหำในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  ในการจัดท าประชาคมท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้าน หรือในระดับต าบล ยังพบว่าไม่ได้รับความ
ร่วมมือเท่าท่ีควร ปัญหาดังกล่าวนี้อาจเกิดจากความไม่เข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของการเป็นตัวแทนของประชาชนใน
หมู่บ้านซึ่งในขั้นตอนการจัดท าเวทีประชาคมจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมไม่มากกว่าร้อยละ 80 ดังนั้น ควรที่จะต้องมี
การสร้างความรู้ การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อๆ ไป ตามหลักการ “ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ” 

  3. ปัญหำจ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีจ ำนวนมำกเกิน
ศักยภำพที่จะด ำเนินกำรได้ 
  จะพบว่าจ านวนโครงการตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยเฉพาะโครงการในช่วง
แผนปี 2564 มีจ านวน  262  โครงการ แต่สามารถน ามาปฏิบัติได้เพียง 51 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.46  
ดังนั้น ควรที่จะมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการทั้งในรูปของงบประมาณ ความคุ้มค่าของโครงการ และ
ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดข้ึน 
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  4. ปัญหำเกี่ยวกับกำรประสำนแผนพัฒนำที่เกินศักยภำพของเทศบำล 
   กล่าวคือได้มีการเสนอโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลท่าอุเทน  ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องและมีศักยภาพที่มากกว่าแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเท่าที่ควร  
 
  ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
      เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าอุเทน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕63 – กันยายน ๒๕๖4) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลต าบลท่าอุเทน    
จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4              
ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้ง
นี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าอุเทน  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าอุเทน  ควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมืออุปกรณ์สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ควรเห็นความส าคัญ   ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น       
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลต าบล    
ท่าอุเทน จะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึง
พอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน   

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพพัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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ประมวลภำพโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

โครงกำร ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ซอยไตรเทน 2 หมู่ที่ 7 
งบประมำณ    110,000   บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำร ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ซอยรัตนวำรี  หมู่ที่  5 
งบประมำณ    77,000   บำท 


