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เนื่องด้วยพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒496   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. ๒๕๖๒  และ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ือประชาชน  ทั้งในรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน  ให้มีและบำรุงทางบกและทาง  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ 
รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  ให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  หน้าที่อ่ืนตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด     
ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจั งหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   เพ่ือนำไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

 
 
 

๑)  เป็นการลด... 

บทนำบทนำบทนำ   



                      

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ  
๕)  ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึ งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น  จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้   ซึ่งเทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  รวมทั้งได้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑,2,3,4  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑ และมีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ครั้งที่ ๑ ขึ้นไปแล้ว  เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการติดตามและประ
เมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ประกอบไปด้วย     

๑.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  
๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๑๒  โดยนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan) มาเป็นข้อมูลในการติดตามด้วย 

๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 

 
๑. ความหมาย... 

๒.  



                      

 
    

 
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง 

“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้าน
ต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก 
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน 

เป็นกระบวนการ... 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 



                      

เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุ
ทศาสตร์และแนวทางท่ีถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ
เพ่ือการจับผิด  แต่ เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่า
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลา
ในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็น
การวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่ วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้
มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง     

 
๓.  วัตถุประสงค์... 

 



                      

 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
ให้กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๘  มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑  วรรค ๒   ทั้งนี้  เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ตามระเบียบดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  ตามคำสั่งที่  ๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  มีผลนับตั้งแต่  วันที่  ๑๕  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 
ขั้นตอนที่ ๓ ... 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



                      

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้ งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓   

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังข้ันตอนการ... 
 



                      

 
 

 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
๕.  กรอบ... 

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



                      

 
 

 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ดังนี้ 

๕ .๑   กรอบ เวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้ อ ง (relevance) ความพ อ เพี ย ง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทาง 
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

/9.หน้าที่อ่ืน... 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 



                      

 
9. หน้าทีอ่ื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 

  ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

 
๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์... 
(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดข้ึนได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทำได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน       

 
  



                      

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖5  รวมทั้งที่เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และแก้ไข   
๕.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
๕.๙  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

 
 

/(5)กรรมวิธี... 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 



                      

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
 

   
     สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้    

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
   (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)      
  (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 
 

/(2.3)การติดตาม... 

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 



                      

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ  คงเหลือ  
และผลสำเร็จของโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลรังกา
ใหญใ่นภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลรังกา
ใหญใ่นแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์) 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ตำบลรังกาใหญ่ (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ 
     
 
 
 

๑)  ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 

/7)ทำให้... 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 
 



                      

๗)  ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่    
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   

๙)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย 

 
 
 
 

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



ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมนิผล 

1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนา 
" พัฒนาก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ชาวประชาร่วมใจ  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม " 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
2.2   ยุทธศาสตร์ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสิ่งแวดล้อม 
5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.3   เป้าประสงค์ 
1) เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานโครงสร้างพื้นฐานในเขต ทต.รังกาใหญ่ 
2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อการดำรงชีพ 
4) เพ่ือจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่และยั่งยืน 
5) เพ่ือให้เกิดกลไกการบริหารจัดการที่ดีในทุกภาคส่วน 

2.4   ตัวช้ีวัด 
1) เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน รวมทั้งการบริการสาธารณูปโภคท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2) ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้าน

ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  รวมถึงการกีฬา นันทนาการระดับความสุขเฉลี่ยของคนใน
ครัวเรือนเพิ่มข้ึน 

3) ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มี
อาชีพและรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะหรือภาวะมลพิษ  และพัฒนาฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชาชนในชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 

5) การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

2.5   ค่าเป้าหมาย 
1) เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน การบริการสาธารณูปโภคครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 



3) ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง  เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
4) สิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
5) องค์กรมีการบริหารจัดการทีดี่ ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.6   กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
2) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
3) ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
4) พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(๑) พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา 
(๒) พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
(๓) พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน  
(๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) เฝ้าระวัง  รักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 
(๖) พัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
(๗) พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1) สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ชุมชน 
2) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และการ 

แปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดล้อม 

1) ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ 
2) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมือง

และสังคม 
2) ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

 
2.7   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positionnig) 

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ  หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการ
พัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ  ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนา



ที่ยังยืน ควรคู่กับการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน  โดยยดึหลักการมีส่วนร่วม  ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ
แผนพฒันาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชน  และ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์
การพัฒนา ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.8   แผนที่ยุทธศาสตร์ 
“พัฒนาก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ชาวประชาร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 
การพัฒนาด้าน

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี 

ค่า
เป้าหมาย 

เส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐาน การบริการสา

ธารณูปครอบคลุมทุกพื้นที ่

เคหะและ
ชุมชน 

การรักษาความ
สงบภายใน 

การเกษตร การศกึษา สาธารณสขุ สังคม
สงเคราะห ์

สร้างความ
เข้มแข็ง 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน 

กลยุทธ์ 1)ก่อสร้างปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมให้เป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2)ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า
และโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
3)ก่อสร้างและขยายเขต
การบริการประปา 
4)พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภค 

1)พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา 
2)พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพ
อนามัย 
3)พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการ
ชุมชน  
4)การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
5)เฝ้าระวัง  รักษาบำบัดผู้เสี่ยงติด
ยาเสพติด 
6)พัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ 
7)พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน 

1)ส่งเสริมการกำจัด
ขยะมูลฝอย เพื่อให้
ชุมชนน่าอยู่ 
2)ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1)ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและ
องค์การทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม 
2)ส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการ
พัฒนา 

1)สนับสนุนและส่งเสริม
การประกอบอาชีพแก่
ชุมชน 
2)ส่งเสริมศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์ และ
การแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร 

 งบกลาง 

เป้าประสงค์ 

ประชาชนมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ประชาชนมีรายได้ที่
มั่นคง เพียงพอต่อ

การดำรงชีพ 

สิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู
และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

องค์การมีการบริหาร
จัดการที่ดี ตามหลักธรร

มาภิบาล 

วิสัยทัศน ์

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุง
งานโครงสร้างพื้นฐานในเขต 

ทต.รังกาใหญ่ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ของประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน       
มีรายได้เพิ่มข้ึนและเพียงพอ  

ต่อการดำรงชีพ 

เพื่อจัดระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่

และยั่งยืน  

เพื่อให้เกิดกลไกการ
บริหารจัดการที่ดีในทุก

ภาคส่วน 
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มี ไม่มี

การ
ด าเนินงาน

การ
ด าเนินงาน

ส่วนท่ี 1  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา
1 มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน √
2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน √
3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ √
4 มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน √
5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน √
6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนา √

ส่วนท่ี 2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
7 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล √
8 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √
9 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน √

10 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพท้องถ่ิน √
11 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด √
12 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน √
13 มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน √
14 มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา √
15 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √
16 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา √
17 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนา √
18 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา √

ประเด็นการประเมิน

แบบท่ี 1  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1) แผนงานเคหะและชุมชน

1 ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเด่ินหนองจาน หมู่ท่ี 3 บ้าน
ช่องโค

งบประมาณ       341,000.00 บาท

2 ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายพูน ต่วนพิมาย หมู่ท่ี
 1 บ้านพุทรา

งบประมาณ         95,000.00 บาท

3 ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาช้ัน รักไร่ 
หมู่ท่ี 20 บ้านหนองไทร

งบประมาณ       170,000.00 บาท

4 ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสัมภาษณ์ - บ้านนาง
แดง ดีงาม  หมู่ท่ี 6 บ้านหนองน้้ากิน

งบประมาณ       376,700.00 บาท

5 ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุเมธ ผ่องพรรณ์ - 
บ้านตาล้อม ผ่องพรรณ์ หมู่ท่ี 13 บ้านตะปัน

งบประมาณ       100,000.00 บาท

6 ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
หมู่ท่ี 13 บ้านตะปัน

งบประมาณ       122,000.00 บาท

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางส้ารวมพยัคฆ์มะเริง  หมู่ท่ี 9 
บ้านพุทรา

งบประมาณ         93,000.00 บาท

8 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายศิลา  ถึงบ้านนายถวิล  
 หมู่ท่ี 6 บ้านหนองน้้ากิน

งบประมาณ         91,500.00 บาท

9 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงน้้าประทับใจ–บ้านนางนง
ลักษณ์  รัศมี  หมู่ท่ี 6 บ้านหนองน้้ากิน

งบประมาณ       129,500.00 บาท

10 ก่อสร้างระบบระบายน้้า คสล. สายบ้านนายแก้ว บุญก้าเนิด - หนองโสมง 
หมู่ท่ี 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา

งบประมาณ       547,000.00 บาท

11 ก่อสร้างระบบระบายน้้า สายบ้านนางแอ๊ด จีนมะเริง หมู่ท่ี 5 บ้านตะปัน งบประมาณ       124,500.00 บาท

12 ก่อสร้างระบบระบายน้้า สายศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ท่ี 20 บ้านหนองไทร งบประมาณ       385,000.00 บาท

13 ก่อสร้างระบบระบายน้้าพร้อมก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางแถมทอง - บ้านนายวินัย  (ต่อจากของเดิม)  
หมู่ท่ี 15  บ้านตะปันสามัคคี

งบประมาณ       695,000.00 บาท

14 ก่อสร้างระบบระบายน้้าสายบ้านนางมาลัย ทรัพย์เย็น - บ้านนางละม่อม 
หมู่ท่ี 16 บ้านสามัคคี1

งบประมาณ       625,000.00 บาท

15 ก่อสร้างระบบระบายน้้าสายสามแยกบ้าน ยายหมาน หมู่ท่ี 1 บ้านพุทรา งบประมาณ         90,000.00 บาท

16 โครงการติดต้ังระบบโซล่าเซลล์ ภายในชุมชน ต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ       495,000.00 บาท

  โครงการพัฒนาท้องถ่ิน
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17 ซ่อมบ้ารุงระบบระบายน้้าสายบ้านนายพรม  ร่มร่ืน  หมู่ท่ี 10  บ้านนิคมพัฒนา งบประมาณ       499,700.00 บาท

18 เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตากอง หมู่ท่ี 17 บ้านหนองคู
ประชาสรรค์

งบประมาณ       140,000.00 บาท

19 เสริมผิวทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้้าหนองปรือ 
(ด้านทิศใต้ – ทิศตะวันออก) หมู่ท่ี 9 บ้านพุทรา

งบประมาณ       248,000.00 บาท

20 โครงการบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนและรางระบายน้้า งบประมาณ         46,000.00 บาท

21 โครงการหลังฝนถนนดี งบประมาณ       445,000.00 บาท

22 เพ่ือจ่ายอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอ้าเภอพิมาย ด้าเนินโครงการขยายเขต
ประปา สายประปา หมู่ท่ี 7 บ้านรังกาน้อย

งบประมาณ       298,787.00 บาท

23 โครงการปรับปรุงคอสะพานท่าจาน หมู่ท่ี 4 บ้านรังกาใหญ่ งบประมาณ       500,000.00 บาท

24 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 
บ้านพุทรา

งบประมาณ         80,000.00 บาท

25 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าจากบ้านนายสนอง ค้าขาย ถึงคลองห้วยลึก 
(ต่อจากของเดิม) หมู่ท่ี 8 บ้านหนองโสมง

งบประมาณ         90,000.00 บาท

26 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 บ้านตะปัน งบประมาณ       350,000.00 บาท

27 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมทุ่ง (ต่อจากของเดิม) หมู่ท่ี 
17 บ้านหนองคูประชาสรรค์

งบประมาณ       400,000.00 บาท

28 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเดิม-บ้านนายก่ิง 
เทียนวรรณ์ หมู่ท่ี 19 บ้านตะปันประชาสรรค์

งบประมาณ         74,000.00 บาท

29 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ บาท

30 โครงการบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนและรางระบายน้้า งบประมาณ         46,000.00 บาท
31 โครงการหลังฝนถนนดี งบประมาณ บาท

32 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 โรงเรียนประถมศึกษา (ต่อ
จากของเดิม) หมู่ท่ี 10 บ้านนิคมพัฒนา

งบประมาณ
499,000.00

บาท

33 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปบ่อขยะเทศบาลต้าบลรังกา
ใหญ่ (ต่อจากของเดิม) หมู่ท่ี 19 บ้านตะปันประชาสรรค์

งบประมาณ
495,000.00

บาท

34 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน คุ้มหนองรัง (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ท่ี 12 บ้านหนองรัง

งบประมาณ 499,000.00 บาท

35 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มโนนน้อย (ด้านทิศตะวันตก)
 หมู่ท่ี 14 บ้านพุทราพัฒนา

งบประมาณ
495,000.00

บาท

36 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยผลนา หมู่ท่ี 2 บ้านฉกาจ งบประมาณ 423,000.00 บาท
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37 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองหนองโบสถ์ (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ท่ี 4 บ้านรังกาใหญ่

งบประมาณ
480,000.00

บาท

38 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองหนองโบสถ์ หมู่ท่ี 4 
บ้านรังกาใหญ่(จ่ายขาดเงินสะสมปี 2565)

งบประมาณ
498,000.00

บาท

39 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเย่ียม สะพานขอน (ต่อจาก
ขอเดิม) หมู่ท่ี 5 บ้านตะปัน(จ่ายขาดเงินสะสมปี 2565)

งบประมาณ
498,000.00

บาท

40 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประถม สืบค้า หมู่ท่ี 9
 บ้านพุทรา

งบประมาณ
286,000.00

บาท

41
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทุ่ง (ต่อจากของเดิม) หมู่ท่ี 
17 บ้านหนองคูประชาสรรค์

งบประมาณ
495,000.00

บาท

42
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลปู่ตา หมู่ท่ี 1 บ้านพุทรา

งบประมาณ
498,000.00

บาท

43 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 18 สายทางวัดป่าประทีป
ธรรม (ต่อจากของเดิม) หมู่ท่ี 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา

งบประมาณ
495,000.00

บาท

44 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย ๓ ตอนล่าง (ต่อ
จากของเดิม) หมู่ท่ี ๑๐ บ้านนิคมพัฒนา(จ่ายขาดเงินสะสมปี 2565)

งบประมาณ
498,000.00

บาท

45 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปบ่อขยะ (ต่อจากของเดิม) 
หมู่ท่ี 19 บ้านตะปันประชาสรรค์(จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมปี 2565)

งบประมาณ
498,000.00

บาท

46 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประมวล หมู่ท่ี 12 
บ้านหนองรัง(จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมปี 2565)

งบประมาณ 496,500.00 บาท

47
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าประทีปธรรม (ต่อจาก
ของเดิม) หมู่ท่ี 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา(จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมปี 
2565)

งบประมาณ 498,000.00 บาท

48 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหลวงเช่ือมถนนกรม
โยธาธิการ สายเมนท่ี 4 (ต่อจากของเดิม) หมู่ท่ี 3 บ้านช่องโค

งบประมาณ
1,049,000.00

บาท

49
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกสปายรีสอร์ทเช่ือมถนน
สายบ่อขยะหลังโรงเรียนพิมายด้ารงวิทยาคม หมู่ท่ี 14 บ้านพุทราพัฒนา(จ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมปี 2565)

งบประมาณ 498,500.00 บาท

50 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมทุ่ง (ต่อจากของเดิม) หมู่ท่ี 
17 บ้านหนองคูประชาสรรค์(จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมปี 2565)

งบประมาณ
498,000.00

บาท

51 ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 6  (ต่อจาก
ของเดิม)   หมู่ท่ี 11 บ้านนิคมสามัคคี (จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมปี 2565)

งบประมาณ
361,100.00      

บาท

52 ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 4  ตอนบน   (ต่อ
จากของเดิม)   หมู่ท่ี 11 บ้านนิคมสามัคคี (จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมปี 
2565)

งบประมาณ

361,200.00      

บาท
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ งบประมาณ       113,600.00 บาท
2 โครงการอุดหนุนงบประมาณต้านยาเสพติด งบประมาณ         25,000.00 บาท
3 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (สถานท่ีกลาง) อ้าเภอพิมาย จังหวัดนครรราชสีมา ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณ         10,000.00 บาท

4 โครงการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธาณภัยเทศบาลต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ 19,782.00        บาท

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันอันตรายจากสาธารณภัยต่าง งบประมาณ 19,152.00        บาท
2) แผนงานการศึกษา

1 โครงการจัดซ้ือหนังสือ นิตยสาร ให้กับท่ีอ่านหนังสือประจ้าหมู่บ้านและบ้าน
ท้องถ่ินรักการอ่าน

งบประมาณ         79,380.00 บาท

2 โครงการน้าเด็กเล็กศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมประสบการณ์ งบประมาณ                     -   บาท

3 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส้าหรับเด็กและเยาวชนต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ       100,000.00 บาท

4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน "ท่ีอ่านหนังสือท้องถ่ินรักการอ่าน" งบประมาณ           6,000.00 บาท

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ    1,263,715.00 บาท

6 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน งบประมาณ    3,583,472.48 บาท

7 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ       666,123.24 บาท

8 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน งบประมาณ    3,980,550.00 บาท

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 250,583.60      บาท

10 โครงการจัดวันแม่แห่งชาติ งบประมาณ           6,450.00 บาท

11 โครงการก่อสร้างถนน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมพัฒนาสามัคคี งบประมาณ         67,000.00 บาท
12 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมพัฒนาสามัคคี งบประมาณ       185,000.00 บาท
13 ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล งบประมาณ 22,456.00        บาท
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3) แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการส้ารวจและข้ึนทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ         24,891.00 บาท

2 โครงการจัดการคุณภาพน้้าบริโภค งบประมาณ           3,510.00 บาท
3 โครงการประชาคมเพ่ือจัดท้าแผนสุขภาพชุมชน งบประมาณ         19,850.00 บาท
4 โครงการป้องกันเด็กจมน้้า งบประมาณ           8,650.00 บาท
5 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ         20,000.00 บาท
6 โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกายเพ่ือสุขภาพ งบประมาณ         19,550.00 บาท
7 โครงการหน้าบ้าน น่ามอง (Big Cleaning Day) งบประมาณ           9,550.00 บาท
8 โครงการอาหารปลอดภัย งบประมาณ           7,435.00 บาท
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา

 2019 (Covid-19) และการจัดท้าหน้ากากอนามัยเพ้ือป้องกันตนเอง
งบประมาณ             950.00 บาท

10 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า งบประมาณ           124,000 บาท
11 โครงการจัดซ้ือทรายก้าจัดลูกน้้าและน้้ายาพ่นหมอกควันก้าจัดยุง งบประมาณ             90,000 บาท
12 โครงการสมทบงบประมาณส้าหรับสนับสนุนการด้าเนินงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพต้าบลรังกาใหญ่
งบประมาณ       400,000.00 บาท

13 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 13,550.00        บาท
14 โครงการตามพระราชด้าริด้านสาธารณสุข งบประมาณ 400,000.00      บาท
15 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (covid-19) ในพ้ืนท่ีต้าบลรังกาใหญ่
งบประมาณ 165,772.00      บาท

4) แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 โครงการจัดท้าสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ งบประมาณ 99,000.00        บาท
2 โครงการปรับปรุงศูนย์กาเรียนรู้ชุมชน หมู่ท่ี 5 บ้านตะปัน งบประมาณ 400,000.00      บาท

-
5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้าบลรังกาใหญ่ งบประมาณ                     -   บาท

6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการกิจกรรมทางศาสนาและวันส้าคัญทางราชการ งบประมาณ         23,526.00 บาท
2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจ้าปี งบประมาณ                     -   บาท
3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี งบประมาณ         18,150.00 บาท
4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจ้าต้าบล งบประมาณ 22,800.00        บาท
5 โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอ้าเภอพิมายประจ้าปี
งบประมาณ 118,918.00      บาท

6 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์มวยไทย งบประมาณ 19,230.00        บาท
7 โครงการภูมิปัญญาท้องถ่ินไทยร่วมใจพัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 4,800.00          บาท
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7) แผนงานงบกลาง
1 โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ  20,738,700.00 บาท
2 โครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ งบประมาณ    3,836,800.00 บาท
3 โครงการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ       137,500.00 บาท

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

1 โครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยย้ิมได้ งบประมาณ           8,556.00 บาท

2 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และผู้ท่ีสนใจ งบประมาณ         18,212.00 บาท
3 โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน งบประมาณ 5,000.00          บาท
4 โครงการส่งเสริมอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน งบประมาณ 17,823.00        บาท
5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย งบประมาณ 4,482.00          บาท

2) แผนงานการเกษตร
1 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่ง

น้้า)
งบประมาณ                     -   บาท

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
1) แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการฝังกลบขยะมูลฝอย งบประมาณ       170,000.00 บาท
2 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง งบประมาณ         21,019.00 บาท
3 โครงการส่งเสริมคัดแยกขยะอันตราย งบประมาณ           5,360.00 บาท
4 โครงการจัดซ้ือภาชนะรองรับขยะ งบประมาณ       111,960.00 บาท

2) แผนงานการเกษตร
1 โครงการก้าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้้าสาธารณะ งบประมาณ         49,500.00 บาท
2 โครงการลดภาวะโลกร้อน (Global warming) งบประมาณ         14,000.00 บาท
3 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
งบประมาณ           4,050.00 บาท

4 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม งบประมาณ         10,160.00 บาท
5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ งบประมาณ                     -   บาท
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5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1 โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี งบประมาณ           4,800.00 บาท
2 โครงการจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์การช้าระภาษี งบประมาณ           3,456.00 บาท
3 โครงการจัดท้าระบบแผนท่ีภาษี งบประมาณ         28,099.00 บาท

2) แผนงานเคหะและชุมชน

-
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ตาม
แผน

ด าเนินการ ร้อยละ ตามแผน ด าเนินการ ร้อยละ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
70 52       74.29  24,242,000.00 18,116,987.00    74.73    

   1.1) แผนงานเคหะและชุมชน 70     52        24,242,000.00    18,116,987.00    

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 59    46       77.97  37,933,094.00    37,125,396.32    97.87    
   2.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7       3          435,000.00          187,534.00         
   2.2) แผนงานการศึกษา 13     13        9,819,494.00       10,210,730         
   2.3) แผนงานสาธารณสุข 13     15        1,307,200.00       1,307,708           
   2.4) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3       2          240,000.00          499,000              
   2.5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10     1          1,545,000.00       -                           
    2.6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10     7          1,358,000.00       207,424              

    2.7) แผนงานงบกลาง 3       3          23,228,400.00    24,713,000         

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8      6         75.00  400,000.00         54,073.00          13.52    
   3.1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4       5          280,000.00          54,073.00           
   3.2) แผนงานการเกษตร 4       1          120,000.00          -                       

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 10    9         90.00  720,000.00        386,049.00        53.62    
   4.1) แผนงานเคหะและชุมชน 5       4          480,000.00          308,339.00         
   4.2) แผนงานการเกษตร 5       5          240,000.00          77,710.00           

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 9      3         33.33  600,000.00         36,355.00          6.06      

   5.1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3       1          100,000.00          36,355.00           
   5.2) แผนงานเคหะและชุมชน 6       -            500,000.00          -                       

รวม 156  116      74.36  63,895,094.00    55,718,860.32    87.20    

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ (บาท)

ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
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จ ำนวนโครงกำร ร้อยละ
จ ำนวนโครงกำรท่ีปรำกฏอยู่

ในแผน
จ ำนวนโครงกำรท่ีได้

ปฏิบัติ ของโครงกำรท่ีได้ปฏิบัติ
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 70.00                         52.00                33.33                       
2. ด้านคุณภาพชีวิต 59.00                         46.00                29.49                       
3. ด้านเศรษฐกิจ 8.00                           6.00                  3.85                         
4. ด้านส่ิงแวดล้อม 10.00                         9.00                  5.77                         
5. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 9.00                           3.00                  1.92                         

รวม 156.00                  116.00           74.36                      

ตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำรท่ีปรำกฏอยู่ในแผนและจ ำนวนโครงกำรท่ีได้ปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

1 2 3 4 5

จ ำนวนโครงกำร

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ

จ ำนวนโครงกำรทีป่รำกฏอยู่ใน

แผนจ ำนวนโครงกำรทีไ่ดป้ฏบิตัิ

กราฟเปรียบเทียบ

จ านวนโครงการในแผนพัฒนา 

1 = ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2 = ด้านคุณภาพชีวิต
3 = ด้านเศรษฐกิจ
4 = ด้านสิ่งแวดล้อม
5 = ด้านบริหารจัดการ               
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          จากการติดตามผลการด าเนินงาน ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน สรุปได้ว่า
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ได้ด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มีจ านวนโครงการตามแผนท้ังหมด  156  โครงการ   งบประมาณ  63,895,94  บาท
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  ได้ด าเนินการไปแล้วท้ังหมด 116 โครงการ งบประมาณ  54,999,729.15 บาท
คิดเป็นร้อยละ   74.36  ของโครงการท้ังหมด ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ มีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อยู่ในเกณฑ์ดี   เม่ือเทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 ผลท่ีได้รับจำกกำรด ำเนินงำน

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

กราฟแสดงร้อยละของโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2. ด้านคุณภาพชีวิต
3. ด้านเศรษฐกิจ
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
5. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี



 
 

 

ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของ
คณะกรรมการติดตามและนะเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ
การนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนน
ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียด
ประกอบด้วย 
 
 ประเด็นที่ต้องพิจารณา 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
๓. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 5 คะแนน 
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน 
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 5 คะแนน 
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน 
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน 
๓.๗ วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
๓.๘ กลยุทธ์ 5 คะแนน 
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน 
3.11 แผนงาน 5 คะแนน 
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

 รวม 100 คะแนน 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควร
น้อยกว่า ร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่า ร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยัน
คะแนนตามที่เป็นจริง 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ 
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ
จำนวนประชากร ฯลฯ 

20 
(5) 

 
5 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 
4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และ อ่ืนๆ 

(5) 5 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ 
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร  
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5) 4.875 

7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า 
ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมี
ส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมตดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) 

(5) 4.875 

  
 



 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๒. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ SDGs (Bottom – up/Top - down) 

20 
(5) 

 
4.875 

2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน  
การศึกษาสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(5) 4.75 

3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว  
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่
เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ 
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5) 4.5 

5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ 
การประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
อนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือผลที่จะเกิดข้ึน
ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend Analysis หรืออ่ืนๆ 

(5) 4.5 

๓. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

60 
(5) 

 
4.875 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 หรือ ฉบับที่ 13 

การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์
หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.3  เป้าหมายการ   
พัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable 
Development Goals : 
SDGs) 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs  
และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 4.75 

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด การกำหนดแลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

(5) 4.75 

๓.๕ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่จัดทำข้ึนแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด 

(5) 4.875 

๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริงและ
เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

(5) 5 

๓.๗ วิสัยทัศน ์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ
แสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.75 

๓.๘ กลยุทธ ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง
วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่
สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา
กำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5) 4.75 

  



 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ ชั ด เจน  โด ยอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น มี
เป้าประสงค์ใด จะทำสิ่ งใด เป้าหมายการพัฒนา
ท้องถิ่นคืออะไร  

(5) 
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3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

การกำหนดและการวิ เคราะห์จุดยืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็น
จริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ 

(5) 4.875 

3.11 แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้ เห็นถึงการ
จำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการ
จำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกดขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดง
ให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตคืออะไร 
งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนหรือไม่ 

(5) 4.875 

3.12 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพ รวม 

การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
หรือ ฉบับที่  13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ใน เขตจั งหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น มี
ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพ่ือให้การ
พัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

(5) 4.875 

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 96.75 



 
 

 

2.    ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       การติดตามและการประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้
คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการ
ให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มี
รายละเอียดประกอบด้วย 
   

ประเด็นที่ต้องพิจารณา 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน 
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย 

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
๓.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

5 คะแนน 
๕.๔ มีการมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 คะแนน 
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน 

๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจดัทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน 
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 

คะแนน 
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 

5 คะแนน 
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน 
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5 

คะแนน 
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา 

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน 
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 5 คะแนน 
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร

จัดการน้ำ 5 คะแนน 
รวม 100 คะแนน 

  



 
 

 

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

1) การวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ 
ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้
ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง
ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/ Global Demand 
หรืออ่ืน ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์แลละวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

10 
(5) 

 
5 

2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ 
ประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง 
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดในการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำ
เทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand หรืออ่ืนๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์
โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการ 
ใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ 

10 
(5) 

 
4.875 

2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่ 
กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการ
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 4.875 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน 
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไป
ตามหน้าที่อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จาก
การพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การ
ดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

10 
(5) 

 
4.875 

2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ 
ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มี
การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือ
วัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง 
ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 5 

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
แผนการพัฒนา 

1) การำกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์ 

10 
(5) 

 
5 

๒)  การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

 
(5) 

 
5 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๕. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 
1) ”โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่
ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
กำหนดไว้ 
2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร 
หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

25 
 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

5 

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ
ชัดเจน (Clear opjective) ตอบสนองต่อโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/
ส่งเสริม ฯลฯ 

(5) 5 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่ดำเนินงานและระยะเวลา
ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะ
ทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดจบลงเมื่อใด ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก 
กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ
ประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” 

(5) 5 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๕.๔ มีการประมาณการ
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้อง
กับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะหรือถูต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก
ของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่ง
ใส่ในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ การประมาณการาคาที่เกิดจากเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึกถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา
ท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ 
พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

(5) 4.75 

๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความ
พึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะ
ดำเนินการให้เกดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะ
ได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่ง
หนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(5) 5 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับโครงการ
และวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินงาน
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึกถึง (1)มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ
(2)วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้
(3)ระบุสิ่งที่ต้องดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้(4)เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง(5)ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.75 

๖. โครงการพัฒนาที่
นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 
๖.๑ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความยากจน 

 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการ
จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

35 
 
 

(5) 

 
 
 

4.875 

๖.๒ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุง่านต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) 5 

๖.๓ โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป
จัดทำงบประมาณ 
รายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพ่ือการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือ
บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีตามจ้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.625 



 
 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๖.๔ โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป
จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ งัวดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุข
ภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

(5) 4.75 

๖.๕ โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป
จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษาศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุง่านต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุข
ภาวะหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.875 

๖.๖ โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป
จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุง่านต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.875 

๖.๗ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการบริหาร
จัดการน้ำ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการ
บริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงอหล่งน้ำ 
ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง
น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.625 

รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 94.875 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ผลกระทบนำไปสู่อนาคต  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลการสรุปการพัฒนา  ผลสรุปภาพรวม 
  ข้อเสนอแนะจากประชาชนตำบลรังกาใหญ่ 
 ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนางานในพื้นท่ีความรับผิดชอบของเทศบาล
ตำบลรังกาใหญ่  ดังนี้ 

1.  งานด้านโยธา  การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ประชาชนให้ความเห็นว่า  ติดต่อสะดวกให้คำแนะนำ
ดี  ช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2. งานด้านการศึกษา  ประชาชนให้ความเห็นว่า  ดูแลเด็กดี  อยากให้มีกิจกรรมที่ให้ชุมชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมเยอะๆ 

3. งานด้านรายได้และภาษี  ประชาชนให้ความเห็นว่า  บริการดี  และอยากให้ออกบริการในพ้ืนที่บ่อย ๆ   
4. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ประชาชนให้ความเห็นว่า  ติดต่อได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว  มี

โครงการดี ๆ  และอยากให้มีไปเรื่อย ๆ 
5.  ประชาชนในพื้นท่ีต้องการให้มีการทำร่องระบายน้ำตามซอยต่าง ๆ  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามซอยใน

หมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน  และมีการออกมาบริการประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ  อย่างสม่ำเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  

1. ถนนทุกสายที่ประสบอุทกภัย  ขอให้ช่วยดูแลให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ 
2. ขอให้ดูแลถนนลงหินคลุก  สาย  หมู่ที่ 10  และ  หมู่ที่ 11  ซึ่งมีเส้นทางท่ีมีระยะยาว  ซึ่งมี
ประชาชนใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร  
3. การลงดำเนินโครงการของผู้รับจ้างเหมา   ขอให้แจ้ง ประชาชนและผู้นำให้ทราบด้วย  เนื่องจาก ทาง
ผู้นำและประชาชน  จะได้ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง 
4. การปฏิบัติงาน โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 


