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คำนำ 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548  หมวด 6 ข้อ 29 และข้อ30 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการ

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดต ามและประเมินผล

แผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นจะต้องรายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 12    

ดังนั ้น เพื ่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดสิม  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดสิม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์อย่างยิ ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดสิม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                                                                                       แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดสิม 
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บทนำ 
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  การติดตามและประเมินเป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสอง

มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวความคิดและหลักการติดตามและประเมินผลมาประสานใช้ด้วยกัน

อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงาน

ส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม

แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลกุดสิม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 

1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง

งบประมาณในการดำเนินงาน 

2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดสิม ตรวจสอบดูว่า แผนงาน 

โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

อย่างไร 

3) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา

อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 

4) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน

ตามภารกิจของเทศบาลว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายกำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการ

พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรค 

ของแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดสิม (พ.ศ. 2561 – 2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆซึ่งอาจเกิดจาก

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/

ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การ

ส่วนที ่1 
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ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ

ความพึงพอใจของประชาชน 

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง

คุณค่าในกิจการสาธารณมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน

การ 

ดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบ 

ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบ

จุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้ม่ันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเม่ือ

มีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการ

ขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้องการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่าง

เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใด

ควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่าดำเนินการตามโครงการเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 

1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนอง

ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ

ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้   

3) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการการยกเลิก

โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่จะต้องผลักดันให้ดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขต

เทศบาลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
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6) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

และแก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้   

1) กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน 

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอต่อสภาท้องถิ ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคม

ของทุกป ี

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

1. การกำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดสิม ได้กำหนดการแบ่ง

ขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุด

สิมดังนี้ 

1) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี

วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 

ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา

ว่า ผู้ใช้ผลการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี

ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่

ได้มากำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มา

วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลา

ที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการคิดวิเคราะห์จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ

สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
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3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้

กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญท่ีต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ

ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่

กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการ

ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบตามความเหมาะสมของพื้นที่ตำบลกุดสิม 

5) รายงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนด

ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆอาจมีหลายลักษณะตามความ

เหมาะสม ในการรายงานผล อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะ

ติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซ่ึงจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 

6) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดสิม โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกปี 

7) การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดีหลังจากคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลหรือผู้เกี ่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับ

รายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จาการรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอ

รายงานตามสายบังคับบัญชาตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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2. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 

    1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 

    2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 

    3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 

    4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน 

    5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 

  เทศบาลตำบลกุดสิม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกดุสิม 

ตามประกาศเทศบาลตำบลกุดสิม  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2564 ประกอบด้วย 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1 นายไพฑูรย์  จันทุมา ประธานกรรมการ 

2 นายเทอดภูมิ  มะลิขจร กรรมการ 

3 นางดวงจันทร์  บุษมงคล กรรมการ 

4 นางนภารัตน์  ทะรังศรี กรรมการ 

5 นายศิริราช  อุทโท กรรมการ 

6 นายสุมิตร  พิกุลทอง กรรมการ 

7 พ.ต.ท. สมนึก  ดาบสมุทร กรรมการ 

8 นายเทวินทร์  ฉายะโคตร กรรมการ 

9 นายสัญชาติ  ตาลชัย กรรมการ 

10 นายปริญญา  รัตนวรรณี กรรมการ 

11 นางสุพรรณา  ฐานสินพูล กรรมการและเลขานุการ 

12 นางพิชชาภัทร์    อารมณ์สวะ ผู้ช่วยเลขานุการ 

13 นางสาวดาวประกาย  ทิพย์สิงห ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

14 นายวีรชัย  นนท์ไชยเสน ผู้ช่วยเลขานุการ 

9.  9 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดสิม ต้องดำเนินการให้การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ

กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม 
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2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่

กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป 

3. การรายงานผลและเสนอความเห็น 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดสิม มีอำนาจหน้าที่ในการรายงาน

ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดสิมโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป ี
 

 

 

 

ผงัขัน้ตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 

                                                              
                                                             
                                                                                                   
                                                                                 
 

                                                                                                  
                                                                
 
            
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

ผงัขัน้ตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันา 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพฒันา

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันา 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซ่ึงได้จากการติดตาม 

และประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินคณะกรรมการพฒันา

ท้องถ่ิน 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถ่ิน

ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผล

การติดตามและประเมินผลดงักล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่

น้อยกว่าสามสิบวนั  โดยอย่างน้อยปีละครัง้ภายในเดือนธนัวาคมของทุก

ปี   
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 

 

                                                       รายงานผล                                   เสนอ            เสนอ 
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                                                ผ ู
                                                                                                 
 
                                                                                                                    
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  1) การทดสอบและการวัด วิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง การประเมิน

การปฏิบัติงาน แนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือในการทดสอบและการวัดเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการ

พัฒนา เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

  2) การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับ

ผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 

  3) การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไร

ขึ้นกับการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดสิม 

  4) การสำรวจ หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความ

จำเป็น ความต้องการของประชาชน 

  5) เอกสาร การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้

เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สาเหตุ

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพฒันาท้องถ่ิน 

ผู้บริหาร

ท้องถ่ิน 

 

สภา

ท้องถ่ิน 

 

ผู้บริหาร

ท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ

พฒันาเทศบาล

ต าบลกดุสิม 

 

ผู้บริหาร

ท้องถ่ิน 
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ของปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 

ผลผลิตของโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาล 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ นำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างดำเนินโครงการ 

รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆแยกได้ ดังนี้ 

  1) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ

ตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

  2) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ

ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต 

  3) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ 

และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา

ต่างๆที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำ

ให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ                                                             

 5) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ

โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด

เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ                    

6) การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของ

เทศบาลตำบลกุดสิม สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการ

ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 

7) ทำให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในเทศบาลตำบลกุดสิม แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆมีความ

สอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลกุดสิมเกิด

ความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม

ต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดสิม 
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 วิสัยทัศน ์

 

 

  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

              1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลกุดสิม เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด

ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลกุดสิม ที่กำหนด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลกุดสิม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ และ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 

   1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลกุดสิม มีรายละเอียดดังนี้ 

         1) ยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลร่วมกับ

ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล

ตำบลกุดสิม มี 10  ด้าน  ดังนี้ 

             ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
             ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการสาธารณสุข 
            ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
       ประชาชน 

             ยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             ยุทธศาสตร์ที่ 7. ด้านการศึกษา 
             ยุทธศาสตร์ที่ 8. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

“บ้านเมืองสะอาด ปราศจากยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษา  
         ล้ำค่าวัฒนธรรม นำพาสู่เมืองน่าอยู ่มุ่งสู่เศรษฐกจิพอเพียง” 

ส่วนที ่2 

การติดตามและประเมินผล 
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             ยุทธศาสตร์ที่ 9. ด้านสวัสดิการชุมชน 
             ยุทธศาสตร์ที่ 10. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
      2) พันธกิจ ประกอบด้วย 

    พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ   

                                      ประชาชน                                                                                    

               พันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารด้านสาธารณสุข การจัดสวัสดิการสังคมและ   

    สนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

     

พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ ตลอดจน 

     ได้รับความม่ันคงปลอดภัยในและทรัพย์สิน 

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ 

     ม่ันคงสืบไป 

พันธกิจที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน พร้อมปรับปรุง 

     ภูมิทัศน์ให้สวยงามและน่าอยู่   

            3) เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร 

    อย่างเพียงพอ 

2. มีระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 

3. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน  
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. มีการอบรมพัฒนาความรู้กลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

2. สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ   
    พอเพียง 

3. เยาวชนได้รับการอบรมความรู้ป้องกันปัญหาเด็ก 

    ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของหน่วยงาน 
4. ด้านการสาธารณสุข 1. ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 

2. ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคอุบัติใหม่ 
5. ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

1. ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสา 

    ธารณภัย 

2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
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    และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. มีการลดปริมาณขยะและกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลัก 

    วิชาการ 
7. ด้านการศึกษา 1. นักเรียนมีพัฒนาการทางสมองและร่างกายดีขึ้น 
8. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ 

    อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป 

2. ประชาชนร่วมอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ประเพณี 

     ในความเป็นอัตลักษณ์ของชาวผู้ไท 
9. ด้านสวัสดิการชุมชน 1. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตดี   

     ขึ้น 
10. ด้านการบริหารงานทั่วไป 1. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 

2. อปท. มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
 

            4) ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ 
บริเวณพ้ืนที่ดำเนินการ 

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. ระดับความพึงพอใจผู้เข้ร่วมโครงการ 

2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

3. ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ 
3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ 

หน่วยงานภาครัฐ 
4. ด้านการสาธารณสุข 1. ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 

2. ร้อยละของประชาชนที่ปลอดจากโรคอุบัติใหม่ 
5. ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

1. ร้อยละของอัตราการเกิดอุบุติเหตุจราจรทางบกลดลง 

2. ร้อยละของอัตราการเกิดเพลิงไหม้ลดลง 

6. ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
1. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะตามหลักวิชาการ 
7. ด้านการศึกษา 1. ร้อยละนักเรียนมีพัฒนาการทางสมองและร่างกายดีขึ้น 

8. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 

1. ระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
9. ด้านสวัสดิการชุมชน 1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับ 

บริการ 
10. ด้านการบริหารงานทั่วไป 1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ 

หน่วยงานภาครัฐ 
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5) ค่าเป้าหมาย 

        ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
ในพื้นที่ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้าง 
ฯลฯ 

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น 
การฝึกอบรมอาชีพต่างๆให้กับประชาชนในการเพ่ิมรายได้
แลประกอบอาชีพ 

3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของรัฐและร่วม
ตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 

4. ด้านการสาธารณสุข - การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรค
ระบาดในพื้นที่ 
- มีการรณรงค์และป้องกันการเกิดโรคในชุมชน เช่น 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ ตลอดจนการ
ป้องกันโรคจากสัตว์เลี้ยง เช่น ฉีดวัคชินให้ หมา แมว ฯลฯ 

5. ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

เพิ่มการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ อปพร. ฝึกอบรมให้
ความรู ้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจนป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ 

6. ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

     สิ่งแวดล้อม 
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ำ ฯลฯ  

7. ด้านการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
8.  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
     ปัญญาท้องถิ่น 

อนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจน
เผยแพร่อัตลักษณ์ของชาวผู้ไทให้คนรู้จักหลากหลาย 

9. ด้านสวัสดิการชุมชน พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การ
ช ่วยเหลือผ ู ้ส ูงอายุ ผ ู ้พ ิการ ผ ู ้ป ่วยเอดส์ ผ ู ้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

10. ด้านการบริหารงานทั่วไป การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ไว้บริการประชาชน และอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
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 6) กลยุทธ์ 

        ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำเพ่ือ    

   การเกษตร 

2. พัฒนาการคมนาคม 

3. พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนตาม 

    แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของรัฐและ 

    ร่วมตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
4. ด้านการสาธารณสุข 1. ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคระบาดใน   

    พ้ืนที่ 
5. ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

1. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. ส่งเสริมและรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

6. ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

     สิ่งแวดล้อม 
1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

    และสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ 
7. ด้านการศึกษา 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอก 

    ระบบ 
8. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
     ปัญญาท้องถิ่น 

1. อนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม 

    ตลอดจนเผยแพร่อัตลักษณ์ของชาวผู้ไทให้คนรู้จัก  
    หลากหลาย 

9. ด้านสวัสดิการชุมชน 1. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การ  
    ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้  
     ผู้ด้อยโอกาส 

10. ด้านการบริหารงานทั่วไป 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการ 

    ให้บริการประชาชน 
 

                                       

 

 

 



              รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       18 
 

 

 

 

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

             1.2.1 โครงการพัฒนาสำหรับเทศบาลดำเนินการ หรืออุดหนุนหน่วยงานอื่น (ผ.02)  

(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)   

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา งบตามเทศบัญญัติ งบประมาณที่ดำเนินการ
จริง (เบิกจ่าย) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานอุสาหกรรมและ
การโยธา 
- แผนงานการพาณิชย ์
- แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

 
 
8 
9 
 
- 
- 

 
 

4,425,000 
3,525,000 

 

 
 
8 
9 
 
- 
- 

 
 

4,410,000 
2,725,000 

 
- 
- 

 
 
8 
8 

 
 

3,593,350 
2,358,000 

 
- 
- 

รวม 17 7,950,000 17 7,135,000 16 5,951,350 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 
- แผนงานสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

 
 
7 

 
 

350,000 

 
 
7 

 
 

350,000 

 
 
- 

 
 
- 

รวม 7 350,000 7 350,000 - - 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
- งานการบริหารทั่วไป  

 
 
7 

 
 

1,025,000 

 
 
7 

 
 

1,025,000 

 
 
3 

 
 

714,700 
รวม 7 1,025,000 7 1,025,000 3 714,400 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สาธารณสุข 
- แผนงานสาธารณสุข 

 
 
7 

 
 

959,296 

 
 
7 

 
 

959,296 

 
 
6 

 
 

871,920 
รวม 7 959,296 7 959,296 6 871,920 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกันดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 
 
 
7 

 
 
 

520,00 

 
 
 
7 

 
 
 

520,000 

 
 
 
3 

 
 
 

246,352 
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- แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 

รวม 7 520,000 7 520,000 3 246,352 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
8 

 
 
 

4,950,800 
 

 
 
 
8 
 

 
 
 

3,450,800 
 

 
 
 
4 
 

 
 
 

2,216,260 

รวม 8 4,950,800 8 3,450,800 4 2,216,260 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

- แผนงานการศึกษา 
 
7 

 
4,427,240 

 
7 

 
4,427,240 

 
6 

 
4,238,850 

รวม 7 4,427,240 7 4,427,240 6 4,238,850 
8. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
- แผนงานการศาสนาวัฒนา

ธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
7 

 
 
 

1,350,000 

 
 
 
7 

 
 
 

1,350,000 

 
 
 
2 

 
 
 

122,675 

รวม 7 1,350,000 7 1,350,000 2 122,675 
9. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการ
สังคม 

- แผนงานงบกลาง 

 
 
5 

 
 

18,180,000 

 
 
5 

 
 

17,979,000 

 
 
4 

 
 

13,522,500 
รวม 5 18,180,000 5 17,979,000 4 13,522,500 

1 0 .  ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร
บริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานบริหารงานคลัง 
- แผนงานการร ักษาความ
สงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

- แผนงานการพาณิชย์ 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

รวม - - - - - - 
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รวมท้ังหมด 72 39,712,336 72 37,196,336 44 27,884,307 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 943.66 61.11 70.22 
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จากการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง (เบิกจ่าย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา 

จำนวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติ 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการจริง (เบิกจ่าย) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 17 17 16 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 7 7 - 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 7 7 3 
4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 7 7 6 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

7 7 3 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 8 4 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 7 7 6 
8. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7 7 2 
9. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการชุมชน 5 5 4 
10. ยุทธศาสตร์การบริหารงานทั่วไป - - - 

รวม 72 72 44 
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รายละเอียดผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (สำหรับเทศบาลดำเนินการหรอือุดหนุนหน่วยงานอื่น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
แผนงาน 

 
โครงการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนา ตาม 

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 

ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

เคหะและ
ชุมชน  

1. โครงการค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ำท่อระบายน้ำบ่อพัก และทาง
ระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลกุดสิม 

250,000 250,000 244,000 กองข่าง 

2. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำบ่อพัก และท่อระบายน้ำ (โอนลด 215,000 
บาท) 

350,000 350,000 97,100 กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก
น้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหน้าบ้านนางยุภา ไชยสะอาดถึงห้วย
สายนาเวียง หมู่ที่ 14 ตำบลคุ้มเก่า 

500,000 500,000 483,000 กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก
น้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหน้าบ้านนายอินไตรถึงร้านสามดาว หมู่
ที่ 15 ตำบลคุ้มเก่า 

1,090,000 1,090,000 819,000 กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก
น้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายมิ่งเมือง 2 หมู่ที่ 8  
ตำบลคุ้มเก่า 

410,000 410,000 389,000 กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพัก
น้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายข้าง ร.ร. กุดกว้างสวาสดิ์ (หน้าบ้าน
นายกีฑา วารีกุด) หมู่ที่ 2 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 

322,000 307,000 306,900 กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.และก่อสร้างบ่อ
พักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายสันติสุข (หน้าบ้านนายสุนัน  
สิมสินธ์) หมู่ท่ี 7 ตำบลกุดปลาค้าว 

1,003,000 1,003,000 758,000 กองช่าง 

8. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า) 500,000 500,000 496,349.51 กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ 

 
แผนงาน 

 
โครงการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนา ตาม 

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 

ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบห้วยกุดคล้า หมู่ที่ 1  
ตำบลคุ้มเก่า 

900,000 500,000 495,000.00 กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างร้ัวพร้อมประตูหอทะเหลา หมู่ที่ 10 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 400,000 400,000 266,000 กองช่าง 
11. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกคอนกรีต สายหน้าบ้านไพรวงค์ 
หมู่ที่ 3 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 

455,000 455,000 455,000.00 กองช่าง 

12. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกคอนกรีต สายประชาร่วมใจ หมู่
ที่ 9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 

220,000 220,000 - กองช่าง 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดสิมพัฒนาหมู่ 9 สาย
ทางออกหนองทุ่งหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 

103,000 103,000 102,000.00 กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
พร้อมฝาปิด คสล. สายบ้านนายวันชัย รักมิตร หมู่ที่ 6 ตำบลกุดปลาค้าว 

260,000 260,000 260,000.00 กองช่าง 

15. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
พร้อมฝาปิด คสล. และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สาย
ลุงเสย โพธิสม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดปลาค้าว 

72,000 72,000 70,000 กองช่าง 

16. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตากพืชผลทางการเกษตร บริเวณ
ที่สาธารณะหนองหิน หมู่ที่ 3 ตำบลกุดปลาค้าว 

215,000 215,000 215,000 กองช่าง 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบห้วยกุดคล้า หมู่ที่ 1  
ตำบลคุ้มเก่า 

900,000 500,000 495,000.00 กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ 

 
แผนงาน 

 
โครงการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนา ตาม 

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 

ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมให้กับกลุ่มสตรี 20,000 20,000 - กองสวัสดิการๆ 
2. โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนโดยการจัดทำดอกไม้ประดิษฐ์   25,000 25,000 - กองสวัสดิการๆ 
3. โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการพรมเท้าให้กับผู้พิการหรือผู้แล 
ผู้พิการ 

20,000 20,000 - กองสวัสดิการๆ 

4. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 20,000 20,000 - กองสวัสดิการๆ 
5. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทำอาหารสัตว์ให้กับประชาชน 20,000 20,000 - กองสวัสดิการๆ 
6. โครงการฝึกอบรมการทำเคร่ืองป้ันดินเผา  35,000 35,000 - กองสวัสดิการ ๆ 
7. โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้
สู้อาย ุ

210,000 210,000 อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการ 

กองสวัสดิการๆ 

ด้านการมี
ส่วน ร่วมของ 
ประชาชน 

บริหารงาน
ทั่วไป 

1. โครงการเช่าพ้ืนที่เขียนเว็บของเทศบาล  5,000 5,000 5,000 สำนักปลัด 
2. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 900,000 900,000 627,822 สำนักปลัด 
3. โครงการจัดกิจกรรมงานวันเทศบาล  30,000 30,000 - สำนักปลัด 
4. โครงการจัดทำเวทีประชาคม  20,000 20,000 - สำนักปลัด 
5. โครงการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  10,000 10,000 46,878 สำนักปลัด 
6. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มเก่า ตามโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเขาวง 

40,000 40,000 40,000 สำนักปลัด 

7. โครงการออกให้บริการชำระภาษีนอกสำนักงาน  20,000 20,000 - กองคลัง 
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ยุทธศาสตร์ 

 
แผนงาน 

 
โครงการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนา ตาม 

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 

ด้าน
สาธารณสุข 

สาธารณสุข 1. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุน ัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติย ราชนารี 

53,580 53,580 53,580 กองสาธารณสุขๆ 

2. โครงการขึ้นทะเบียนสัตว์ 10,716 10,716 - กองสาธารณสุขๆ 
3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกุดสิม 100,000 100,000 83,400 กองสาธารณสุขๆ 
4. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติใหม่ในเขตเทศบาลตำบลกุดสิม 110,000 110,000 50,000 กองสาธารณสุขๆ 
5. โครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ 60,000 60,000 59,940 กองสาธารณสุขๆ 
6. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 125,000 125,000 125,000 กองสาธารณสุขๆ 
7. อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 25 หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 กองสาธารณสุขๆ 

ด้านการ
ป้องกันดูแล
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

1. โครงการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ 20,000 20,000 15,352 งานป้องกันๆ 
2. โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000 20,000 - งานป้องกันๆ 
3. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

10,000 10,000 - งานป้องกันๆ 

4. โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู ้ประสบภัยธรรมชาติ  (โอนเพิ ่ม มิ.ย.64 
100,000 บาท) 

100,000 100,000 115,500 งานป้องกันๆ 

5. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลกุดสิม 220,000 220,000 - งานป้องกันๆ 
6. โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ 50,000 50,000 - งานป้องกันๆ 

7. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โอนเพ่ิม 200,000 บาท) 

100,000 100,000 115,500 งานป้องกันๆ 
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ยุทธศาสตร์ 

 
แผนงาน 

 
โครงการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนา ตาม 

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 

ด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เคหะและ
ชุมชน 
 

1. โครงการดูแลและรักษาบริเวณสวนสาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาล 452,000 452,000 - กองช่าง 
2. โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล 20,000 20,000 - กองช่าง 
3. โครงการดูแลรักษาทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน 604,800 604,800 604,800 กองสาธารณสุขๆ 
4. โครงการเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 972,000 972,000 972,000 กองสาธารณสุขๆ 
5. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะ 150,000 150,000 144,000 กองสาธารณสุขๆ 
6. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ 
300,000 300,000 - กองสาธารณสุขๆ 

7. โครงการดูแลและรักษาบริเวณสวนสาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาล 452,000 432,000 432,000 กองช่าง 
8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนหน้าเทศบาลตำบลกุดสิม ถึง
ตำบลกุดปลาค้าว  

2,000,000 500,000 495,460 กองช่าง 

ด้านการศึกษา การศึกษา 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 100,000 - กองการศึกษา 

2. โครงการจัดการเรียนการสอน อายุ 2 – 5 ป ี 241,400 241,400 237,400 กองการศึกษา 

3. โครงการจัดการศึกษา อายุ 3 -5 ป ี 122,040 122,040 116,390 กองการศึกษา 

4. เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 695,800 695,800 692,800 กองการศึกษา 

5. โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตำบลกุดสิม 

50,000 50,000 11,260 กองการศึกษา 

6. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

7. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 3,208,000 3,200,000 3,171,000 กองกาศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ 

 
แผนงาน 

 
โครงการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนา ตาม 

เทศบัญญัติ 
การเบิกจ่าย 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 
 

การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ   

1. งานประเพณีวันลอยกระทง 100,000 100,000 99,075 กองการศึกษา 
2. งานประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณพระธิเบร์วงศา 50,000 50,000 - กองการศึกษา 
3. งานประเพณีสงกรานต์ 100,000 100,000 - กองการศึกษา 
4. งานบวงสรวงเหศักดิ์หลักเมือง (ทะหลา) 60,000 60,000 - กองการศึกษา 
5. งานประเพณีบุญคูณลาน 40,000 40,000 - กองการศึกษา 
6. งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 500,000 500,000 - กองการศึกษา 
7.งานผู้ไทนานชาติ 500,000 500,000 - กองการศึกษา 

ด้านสวัสดิการ
สังคม 

งบกลาง 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,848,000 13,848,000 12,670,400 กองสวัสดิการๆ 
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,696,000 3,495,000 369,600 กองสวัสดิการๆ 
3. เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100,000 100,000 92,500 กองสวัสดิการๆ 
4. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดสิม 475,000 475,000 390,000 กองสวัสดิการๆ 
5. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลกุดสิม 61,000 61,000 - กองสวัสดิการๆ 
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   1.2.2 โครงการพัฒนาสำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้

สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผ.02/1) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา โครงการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

16 

 

22,382,000 

 

16 

 

19,863,000 

2. ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

    - แผนงานสาธารณสุข 

 

 

1 

 
 
 

2,400,000 

 
 
 
1 

 
 
 

2,396,000 
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รายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผ.02/1) (เฉพาะปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564) 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่าย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบห้วยป่า
ลวก หมู่ที่ 7 ตำบลกุดปลาค้าว กว้าง 3.00 เมตร ยาว 283.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 849.00 
ตารางเมตร 

500,000 500,000  

- 

กองช่าง 

 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยันตะบุษย์ 
(หน้าบ้านนายธงชัยฯ) หมู่ที่ 2  ตำบลกุดปลาค้าว กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 211.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 844.00 ตารางเมตร 

500,000 500,000 - 

 

กองช่าง 

 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านทุ่ง
กระเดา  หมู่ที่ 5  ตำบลกุดปลาค้าว  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว
211  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
844 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบขอบ 

1,728,000 500,000 - 

 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่าย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบห้วยกุดคล้า 
หมู่ที ่1 ตำบลคุ้มเก่า กว้าง  3.00  เมตร  ยาว292  เมตร  หนา  

0.15  เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  876 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังกลบขอบ   

900,000 500,000 495,000 

 

กองช่าง 

 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายพื้น หมู่ที่ 6 
ตำบลกุดปลาค้าว กว้าง  4  เมตร  ยาว  211  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  844 เมตร พร้อมลงลูกรัง
กลบขอบ 

648,000 500,000 - 

 

กองช่าง 

 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคุ้มกาญจนา-
บ้านทุ่งกระเดา หมู่ที่  2  ตำบลกุดปลาค้าว กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  211  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  844  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังกลบขอบ   

500,000 500,000 - 

 

กองช่าง 

 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มโนนชาด หมู่
ที ่  8 ตำบลคุ้มเก่า กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  134  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  536  ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังกลบขอบ 

320,000 317,000 - 

 

กองช่าง 

 

 

   งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ตามแผนพัฒนา ที่ได้รับอนุมัต ิ เบิกจ่าย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

  8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายอ่างกระต่าย                                      
หมู่ที่  5 ตำบลกุดปลาค้าว กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  211  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  844  ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังกลบขอบ 

500,000 500,000 - 

 

กองช่าง 

 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดทรง
ศิลา  หมู่ที่ 7 ตำบลกุดปลาค้าว กว้าง  4.00  เมตร ยาว  211  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  844  
ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังกลบขอบ   

500,000 500,000 - 

 

กองช่าง 

 

 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแต้ 
หมู่ที่ 1,14 ตำบลคุ้มเก่า กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  211  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  844  ตาราง
เมตร  พร้อมลงลูกรังกลบขอบ 

500,000 500,000 - 

 

กองช่าง 

 

11. โครงการก่อสร้างลานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลกุดสิมลานกีฬา หญ้าเทียมแบบมีหลังคาคลุม 

3,500,000 2,786,000 - 

 

กองช่าง 

 

12. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างร้านปลาน้ำ
โขง หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้มเก่ากว้าง 3 เมตร ยาว 284 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร  

526,000 500,000 495,500 

 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่าย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

13. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคม สายกุด
ปลาค้าวไปทุ่งกระเดา หมู่ที่ 2,5 ตำบลกุดปลาค้าว โดยการ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบใน 
ชุดเดียวกัน (All In Street Llght) จำนวน 120 ต้น   

8,400,000 8,400,000 - 

 

กองช่าง 

 

14. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลัก
เมือง หมู่ที่ 4, 10 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ช่วงที่ 1 พ้ืนที่แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ยาว 300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 พื้นที่แอสฟัลท์ติกคอน กรีตไม่น้อย
กว่า 298 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร รวมพ้ืนที่แอสฟัลท์
ติกคอนกรีตทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,858 ตารางเมตร   

695,000 695,000 695,000 กองช่าง 

 

15. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมขยาย 
ไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาสันต์ หมู่ที่ 5 ตำบลกุด
ปลาค้าว ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 458 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,832 
ตารางเมตร พร้อมขยาย ไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
เฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 916 
ตารางเมตร   

1,131,000 1,131,000 - กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา ที่ได้รับอนุมัติ เบิกจ่าย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

16. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมิ่ง
เมือง 3 หมู่ที่ 4,15 ตำบลคุ้มเก่า ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 
510 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลท์  ติกคอ
นกรีตไม่น้อยกว่า 4,080 ตารางเมตร   

1,534,000 

 

 

1,534,000 - กองช่าง 

 

2. ด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

1. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย มีความจุ
ของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาทเมตร ตัวรถชนิด 6 ล้อ เคร่ือง
ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ มีแรงกำลังไม่น้อยกว่า 240 
แรงม้า   

จำนวน 1 คัน 2,400,000 2,400,000 2,396,000 
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   1.2.3 โครงการพัฒนาสำหรับบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการ (ประเภทครุภัณฑ์บริการสาธารณะ) 

 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา โครงการที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

โครงการที่เบิกจ่าย 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารงานทั่วไป 

5 200,000 5 190,000 3 157,500 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 
2 

 
2,030,000 

 
2 

 
1,520,100 

 
- 

 
- 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
3 

 
3,447,000 

 
3 

 
3,442,000 

 
3 

 
3,438,000 
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รายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) (ประเภทครุภัณฑ์บริการสาธารณะ) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

แผนงาน 

 

โครงการ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ตามแผนพัฒนา ตามเทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป 

 

แผนงานการ
บริหารงานทั่วไป 
 

1. ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว 30,000 30,000 30,000 สำนักปลัด 
2. ซื้อเต็นท์ขนาด 6 ขา จำนวน 5 หลัง 100,000 100,000 99,000 สำนักปลัด 

3. ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง 10,000 9,500 - สำนักปลัด 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1. ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง 30,000 28,500 28,500 กองช่าง 
2. ซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง 30,000 22,000 - กองช่าง 

ด้านการป้องกันและ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

แผนงานการรักษา
ความสงภายใน 
 

1. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv system) เพื่อบันทึก
เหตุการณ์ในแต่ละ
พื้นที่ 

2,000,000 1,500,000 กำลัง
ดำเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

งานป้องกันๆ 

1.ซื้อเครือ่งสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 30,000 20,100 - งานป้องกันๆ 

ด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงาน
สาธารณสุข 
  

1.ซื้อเครือ่งพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง 100,000 95,000 95,000 กอง
สาธารณสุขๆ 

2. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย มีความจุ
ของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาทเมตร ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่อง
ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ มีแรงกำลังไม่น้อยกว่า 240 
แรงม้า   

จำนวน 1 คัน 2,400,000 2,400,000 2,396,000 กอง
สาธารณสุขๆ 

3. รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
แบบเปิดข้างเทซ้าย ตัวรถชนิด 4 ล้อ เครื่องดีเซล ขนาด 4 
สูบ 

จำนวน 1 คัน 947,000 947,000 947,000 กอง
สาธารณสุขๆ 
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   1.2.4 ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข   

ลำดับที่ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมากเกินกว่างบประมาณ
ที่ตั้งไว้และได้รับซ่ึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกภารกิจ 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การคลังขององค์กร 

2 บางโครงการที่ดำเนินการจรงิอาจไม่ได้อยู่ในแผนเนื่องจากข้อจำกัด
เรื่องระยะเวลาที่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
และความเดือดร้อนให้ทันท่วงที 

ควรแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง วางแผนโดยจัดทำเป็นโครงการให้ครอบคลุมทุก
ภารกิจ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการในเรื่องใดแล้ว แต่
ไม่ได้วางแผนไว้ ให้รีบแจ้งงานนโยบายและแผน เพราะจะได้เปลี่ยนแปลงแผน
หรือเพิ่มเติมตามขั้นตอนได้ทัน เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 

3 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึง
วิกฤตการณ์ต่างๆ 

ควรดำเนินงานตามแผนที่ไดก้ำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

4 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็น
ความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ ผู้บริหารทุก
ระดับควรให้ความสำคัญ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรม ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
อย่างจริงจัง 

5 การรายงานผลการดำเนินงานจากส่วนราชการต่างๆได้ข้อมูลล่าช้า ควรเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รีบสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆที่ได้
ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผลแผนจะได้นำข้อมูลไปสรุปได้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด 
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์                                                                              

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 60 
3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 
3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
3.4  วิสัยทัศน์ (5) (5) 
3.5  กลยุทธ์ (5) (5) 
3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (5) 
3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (5) 
3.8  แผนงาน (5) (5) 
3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5) 

รวมคะแนน 100 96 

จากการสรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ เป็นการพิจารณาให้คะแนนคุณภาพในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลกุดสิม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่3 

ผลการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล 
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สรุปผลการให้คะแนนตามรายละเอียดทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

18 
 (3) 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) (2) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2) (2) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) (2) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) (2) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) (2) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (1) 

(8) ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น โครงสร้างอัตรากำลังของเทศบาล 
โครงสร้างทางการเมือง/การบริหาร/การแบ่งส่วนราชการ 

(5) (4) 



              รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       39 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

18 
(4) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3) (2) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(3) (3) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) (3) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) (3) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ 

(3) (3) 
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S-Strengit(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

60 
(10) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลกัประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10) (10) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) (10) 

 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถ ึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) (5) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ ่งที ่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที ่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) (5) 
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3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(5) (5) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) (5) 

แผนงานหรือจุดมุ ่งหมายเพื ่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ ่งหมายในเร ื ่องใดเร ื ่องหนึ ่งหร ือแผนงานที ่ เก ิดจาก
เป้าประสงค ์ ต ัวชี ้ว ัด ค ่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ จ ุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) (5) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู ่การพัฒนาท้องถิ ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐก ิจและส ังคมแห ่งชาต ิ  ฉบ ับท ี ่  12Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (5) 

รวมคะแนน 100 96 

 
 

 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ                                                                              

การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8 
2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 
3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 10 
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5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 59 
5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 
5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 
5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

(5) (5) 

5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (5) 
5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(5) (5) 

5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4) 
5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5) 
5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (5) 

5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (5) 
5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5) 
5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่
จะได้รับ 

(5) (5) 

5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5) 
รวมคะแนน 100 95 

จากการสรุปคะแนนประเมินผลโครงการ เป็นการพิจารณาให้คะแนนคุณภาพในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลกุดสิม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการให้คะแนนตามรายละเอียดทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 

2. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่ง
เองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการ
จริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มี
จำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้
กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 10 

3. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการตา่งๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8 
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4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 10 
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5. โครงการ
พัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความชัดเจน
นำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 

5.4 โครงการมี
ความสอดคล้อง

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและดำเนินการเพื ่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

59 
(5) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (5) 

สภาพที ่อยากให้เกิดขึ ้นในอนาคตเป็นทิศทางที ่ต ้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) (5) 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง
คั่ง ย่ังยืน 

(5) (5) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.6 โครงการมี
ความสอดคล้อง
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐก ิจไปส ู ่  Value-Based Economy หร ือเศรษฐก ิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(3) เปลี ่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู ่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (4) 

กับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจร ิญเต ิบโตทางเศรษฐก ิจและสังคมอย่างเป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

(5) (5) 
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5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชา
รัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
 
 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที ่ได้กำเนิดขึ ้น เพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ ่นต้องเป็นโครงการเชื ่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) (5) 

เป ็นโครงการที ่ดำเน ินการภายใต้พ ื ้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอด
และขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็น
ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) (5) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5ประการ
ในการจัดทำโครงการได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) (5) 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ ์

(5) (5) 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 
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5.11 มีการกำหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator 
: KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ 
เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การ
กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) (5) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ ่งที ่เกิดขึ ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลลัพธ์ของความสำเร็จได้  
(3)  ระบ ุส ิ ่ งท ี ่ ต ้ องการดำเน ินงานอย ่ างช ัด เจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) (5) 

รวมคะแนน 100 95 
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1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม                                                                                                            

  1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์                                                                                                                         

              เทศบาลตำบลกุดสิม มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดสิม ทั้งด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการสาธารณสุข ด้าน
การป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสวัสดิการชุมชน 
ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านอื่นๆ เพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์
ชาติ                                                                                               เทศบาลตำบลกุดสิม ได้ทำ
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในด้านต่างๆ เพื่อคำนึงถึงผลได้ ผลเสีย และค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้นในการพัฒนาแผนงานในยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ พร้อมทั้งการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการ
ฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความชำนาญอยู่ตลอดเวลาเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น                                               

       1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ   

             เทศบาลตำบลกุดสิม มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะกำหนด
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงาน
ผลพร้อมเสนอแนะความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อการรบริหารท้องถิ่น เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต      

       2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต                                                                                                              

ส่วนที ่4 

   สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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              1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีกระบวนการดำเนินการที่ยุงยาก ซับซ้อนเปลี่ยนแปลงทุกปี
มีมาตรฐานชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ ทำให้ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของดภาคประชาชนไม่เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

   2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีระเบียบรองรับให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา แต่ในทางปฏิบัติจริง พื้นที่จริง ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาคมนั้นไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร หรือประชาคมมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาน้อย อัน
เนื่องมาจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้น้อย เวลาส่วนใหญ่จะใช้ในการทำไร่ 
ทำนา 

       

 

 

  2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เห็นประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  2) การซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความชัดเจน มี
มาตรฐานไม่เปลี่ยนแปลงทุกปี และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                                                                                                             
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ภาคผนวก 
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     ประกาศเทศบาลต าบลกดุสิม 

       เรือ่ง   แต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลกดุสิม 

******** 
 ตามทีไ่ดม้คี าสัง่เทศบาลต าบลกุดสมิ ที ่838/2564 ลงวนัที ่ 11  พฤศจกิายน  2564 แตง่ตัง้ประธานและ

เลขานุการคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลกุดสมิ ไปแลว้นัน้ 

เพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามความในขอ้ 4 ขอ้ 14 ขอ้ 28 ขอ้ 29 และ ขอ้ 30 แห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท า

แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2561 จงึแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและ

ประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลตำบลกุดสิม ประกอบด้วย 

1. นายไพฑรูย ์   จนัทมุา  ผูท้รงคุณวฒุ ิ    ประธานกรรมการ 

2. นายเทอดภมู ิ  มะลขิจร  สมาชกิสภาเทศบาลต าบลกุดสมิ  กรรมการ 

 3. นางดวงจนัทร ์  บุษมงคล  สมาชกิสภาเทศบาลต าบลกุดสมิ  กรรมการ 

4. นางนภารตัน์    ทะรงัศร ี  สมาชกิสภาเทศบาลต าบลกุดสมิ  กรรมการ 

5. นายศริริาช      อุทโท  ผูแ้ทนประชาคม    กรรมการ 

            6. นายสุมติร   พกิุลทอง  ผูแ้ทนประชาคม    กรรมการ  

            7. พ.ต.ท. สมนึก   ดาบสมุทร ผูแ้ทนหน่วยงานราชการ   กรรมการ                            

            8. นายเทวนิทร ์ ฉายะโคตร  หรอืผูแ้ทนผูแ้ทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ 

            9. นายสญัชาต ิ  ตาลชยั  ผูท้รงคุณวฒุ ิ    กรรมการ 

            10. นายปรญิญา  รตันวรรณี  ผูอ้ านวยการกองการศกึษา   กรรมการ 

            11. นางสุพรรณา  ฐานสนิพลู หวัหน้าส านักปลดัเทศบาล   กรรมการและเลขานุการ 

            12. นางพชิชาภทัร ์ อารมณ์สวะ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน   ผูช้่วยเลขานุการ 

              13. นางสาวดาวประกาย ทพิยส์งิห ์ จา้งเหมาบรกิารส านักปลดั   ผูช้่วยเลขานุการ 

            14. นายวรีชยั  นนทไ์ชยเสน  จา้งเหมาบรกิารส านักปลดั   ผูช้่วยเลขานุการ             
      
         โดยใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการ และกรรมการอกีหนึ่งคนท าหน้าที่

เลขานุการของคณะกรรมการ ใหม้วีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีปี่และอาจไดร้บัการคดัเลอืกอกีได ้ 

          ใหค้ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่เทศบาลต าบลกุดสมิ มอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 
 1. ก าหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  
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 2. ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
        3. รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ต่อ 

    ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพื่อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่พรอ้มทัง้ ประกาศผลการ

ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายใน 15 วนั นับแตว่นัรายงานผล

และเสนอความเหน็ดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ภายใน

เดอืนธนัวาคมของทุกปี  

 4. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏบิตังิานตามทีเ่หน็สมควร 
 5. จัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ เพื่อเสนอนายกเทศมนตรตี าบลกุดสมิโดยอยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดอืน
ธนัวาคมของทุกปี  
 
 6.  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลกุดสิม ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว 6732 ลงวนัที ่6 พฤศจกิายน 2562 เรื่อง ซกัซอ้มแนวทางการด าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 
                       

ทัง้นี้   ตัง้แต่  วนัที ่ 17  เดอืน  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕64   
 

  สัง่  ณ  วนัที ่ 17   เดอืน  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕64 

 

     

 

(นางสาววภิาว ี บญุเรอืง) 

 นายกเทศมนตรตี าบลกุดสมิ 
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คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกดุสิม 
ออกตรวจประเมินพื้นที่จริง 
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