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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว   และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2563 ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีต าบลพิมายทราบ        
ซึ่งคณะกรรมการฯ  หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล
ต าบลพิมายในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพ่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย 
                                                                                                       ธันวาคม 2563 
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ส่วนที ่ ๑ 
บทน า 

 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผล นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลพิมาย        
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้อง
มีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ    
เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากร
ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่
หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได ้  

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล”      
จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้
ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

2.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

2.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
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2.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพิมายและแก้ไขได้ตรง
กับปัญหาที่เกิดขึ้น  

2.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  
  

3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้  

(1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
4.  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
    4.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
         ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
         1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม  
               ๒.  แบบรายงานที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย  

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

   แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม   
   แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานรายยุทธศาสตร์     

4.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
          วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
         1. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
         2. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
         3. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาตามแบบรายงานที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
         4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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๔.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม   

  แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานรายยุทธศาสตร์ 

5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
ผู้บริหารเทศบาลต าบลพิมาย ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน    

ได้หลายแนวทาง  ดังนี้  
5.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลพิมาย  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ

ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่  

5.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเปา้หมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม ่ 

5.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที ่ ซึ่งเป็น
ผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  

5.4 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย 
  ค าสั่งเทศบาลต าบลพิมาย ที่  ๓๐1 /๒๕63  ลงวันที่  ๒3  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕63      
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561  ประกอบด้วย 

(1)  นายกรช  โพธิสม  ผอ.โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย    ประธานกรรมการ 
(2)  นางนิตยา  นาบ ารุง  รองประธานสภาเทศบาล        กรรมการ 
(3)  นางสมสุข  อยู่สุข  สมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 
(4)  นายชัยวัฒน์  สุขะเดชะ สมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 
(5)  นายจ ารัส  ชะโยลา  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น        กรรมการ 
(6)  นายจ าลอง  จอดพิมาย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                 กรรมการ 
(7)  นายกิตติศักดิ์  รัตนจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
(8)  นายสกนต์  ข้าวสาลี  ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 

                     (9)  ปลัดเทศบาลต าบลพิมาย     หัวหน้าส่วนการบริหาร        กรรมการ 
                   (10)  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   หัวหน้าส่วนการบริหาร          กรรมการ 

         (11)  นายสินทบ  พระทอง    รอง ผอ.โรงเรียนพิมายวิทยา    กรรมการ/เลขานุการ 
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ส่วนที ่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลพิมายก าหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา หรือ
วิธีการด าเนินงานที่จะต้องมุ่งเน้น เพ่ือเป็นกรอบชี้น าในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย โดยสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด  โดยแบ่ง
ยุทธศาสตร์ออกเป็น 3 ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
๑. การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว 
๒. การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
๓. การประชาสัมพันธ์สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
๔. การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม  ระบบจราจร 
๕. การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๑. การส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
 ๒. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
 ๓. การพัฒนาสินค้าและบริการ 
 ๔. การพัฒนาการศึกษา 
 ๕. การสวัสดิการสังคม 
 ๖. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสุขาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑. พัฒนาการบริการให้แก่ประชาชน 
๒. การบังคับใช้กฎหมาย 
๓. การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ 
๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๕. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) 
เทศบาลต าบลพิมาย  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะ
ให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“เมืองท่องเที่ยวปราสาทหิน  วิถีท ากินพอเพียง  เรียงร้อยประเพณี  มีจิตสาธารณะ” 
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2.พันธกิจ (Mission) 
-ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางการท่องเที่ยว 
-อนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
-พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
-สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
-ส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓. เป้าประสงค์ 
   ๑. การเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
   ๒. การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 
   ๓. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี  มีความมั่นคงทางรายได้ 
   ๔. มีความหลากหลายของสินค้าและบริการ 
   ๕. พัฒนาประชาชนให้มีระเบียบวินัย  มีจิตสาธารณะ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

๔. ตัวชี้วัด 
   ๑.จ านวนนักท่องเที่ยว 
   ๒. รายได้เฉลี่ยของประชากร 
   ๓. จ านวนกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
   ๔. จ านวนสินค้าและบริการได้รับการพัฒนา 
   ๕. ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

๕. ค่าเป้าหมาย 
   ๑. การเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
   ๒. กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์ให้ด ารงอยู่อย่าง

ยั่งยืน 
   ๓. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี  มีความสุขเพิ่มขึ้น  มีรายได้มั่นคง 
   ๔. จ านวนสินค้าและบริการได้รับการพัฒนาและมีความหลากหลาย 
   ๕. ประชาชนให้มีจิตส านึกต่อสาธารณะและมีระเบียบวินัย 
   ๖. ประชาชนมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

๖. กลยุทธ์ 
   ๑. การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว 
   ๒. การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
   ๓. การประชาสัมพันธ์สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
   ๔. การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม  ระบบจราจร 
   ๕. การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
   ๖. การส่งเสริมอาชีพและรายได้  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
   ๗. การพัฒนาสินค้าและบริการ 
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   ๘. การพัฒนาการศึกษาการสวัสดิการสังคม 
   ๙. พัฒนาการให้บริการประชาชน 
  ๑๐. การบังคับใช้กฎหมาย 
  ๑๑. การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ 
  ๑๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๑๓. การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 

๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ของเทศบาลต าบลพิมาย 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ของเทศบาลต าบลพิมาย  โดยใช้กรอบ

ความคิดตามการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลต าบลพิมาย  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ของ
เทศบาลต าบลพิมาย  ดังนี้ 

๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  อารยธรรมขอมโบราณ  เชื่อมโยงสู่การเป็นมรดกโลก
และความเป็นสากล 

๒. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงด้านรายได้  อยู่อย่างเป็นสุข  ด้วยวิถี

เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
๔. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม  สร้างจิตส านึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  

และมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

    แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10) 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
 3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
 3.5 กลยุทธ์ (5) 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
 3.8 แผนงาน (5) 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม 100 
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คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

2.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (๕) 

 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(๕) 

 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
 

(๕) 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 

 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
      ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวม 100 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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2.3  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
       การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลพิมาย จะต้องด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไข
เพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม   

  แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานรายยุทธศาสตร์ 
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  2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ค าชี้แจง  : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้     
แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลพิมาย 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล /  
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล /  
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล /  
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล /  
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล /  
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพ่ือประเมินสถานภาพ  
      การพัฒนาเทศบาล 

/  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
       ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล /  
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน   โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕62 – กันยายน  ๒๕63 

ส่วนที ่ ๑    ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
๒. รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

                     (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3) 
 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

    3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕61 ปี ๒๕6๒ ปี ๒๕6๓ ปี ๒๕6๔ ปี ๒๕6๕ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว  
ศิลปวัฒนธรรมและจารตีประเพณ ี

 
21 

 

 
6,395,000 

 
21 6,195,000 36 28,601,500 35 24,151,000 37 36,513,000 

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิ  
คุณภาพชีวิตของประชาชน 74 

 
39,528,000 

 
76 39,560,500 97 44,437,000 88 41,851,500 90 43,071,500 

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิ 
ค่านิยมหลักของชาติและ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
37 

 

 
8,770,000 

 
46 9,342,500 49 58,343,250 46   12,210,000 51 107,410,000 

รวม 
 

132 54,693,000 143 55,098,000 182 131,381,750 169 78,212,500 175 186,994,500 
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕61 ปี ๒๕6๒ ปี ๒๕6๓ ปี ๒๕6๔ ปี ๒๕6๕ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 

 

5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 
จ านวนโครงการที่อยู่ใน

ระหว่างด าเนินการ 
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
จ านวนโครงการที่มีการ

ยกเลิก 
จ านวนโครงการที่มีการ

เพ่ิมเติม 

จ านวน 
โครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
ศิลปะวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี 

8 10.26 0 0.00 12 15.38 - - - - 20 25.64 

2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

18 23.08 0 0.00 15 19.23 - - - - 33 42.31 

3.การส่งเสริมค่านิยมหลักของ
ชาติและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

12 15.38 0 0.00 13 16.67 - - - - 25 32.05 

รวม 38 48.72 0 0.00 40    51.28 - - - - 78 100 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว 
ศิ ลปะวัฒ นธรรม
และจารีตประเพณี 

2,147,431.18 8.28 - - 2,147,431.18 8.28 

2. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณ ภาพ ชีวิตของ
ประชาชน 

23,165,971.32 89.37 - - 23,165,971.32 89.37 

3.ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ค่ านิ ย มห ลั ก ขอ ง
ชาติและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

607,739.35 2.35 - - 607,739.35 2.35 

รวม 25,921,141.85 100 - - 25,921,141.85 100 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2563 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหวา่ง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้    
ด าเนินการ 

งบประมาณ      
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1.การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
(โครงการพัฒนาถนนเช่ือมโยงสระเพลงไปไทรงาม) 

- 1 - 9,920,600 - 

2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน - - - - - 

3. การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วน 
   ร่วมของประชาชน 

- - - - - 

รวม - 1 - 9,920,600 - 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  ๑  ครั้ง  
หลังจากสิ้นปีงบประมาณ      

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลพิมาย 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่           ๒๕63 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

ท้องถิ่น 

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. การท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 36 13 7.14 
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 97 40 21.98 
3. การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วม 
    ของประชาชน 

49 25 13.74 

รวม 182 78 42.86 
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แบบที่ 3/2 และ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ของเทศบาลต าบลพิมาย ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์           
และประเด็นการพัฒนาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวม
ทั้งปีงบประมาณมีรายละเอียด  ดังนี้  
  เทศบาลต าบลพิมาย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่     
จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เมืองท่องเที่ยวปราสาทหิน  วิถีท ากินพอเพียง  เรียงร้อยประเพณี  มีจิตสาธารณะ” 
 
เพ่ือใหการพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย บรรลุผลตามวิสัยทัศนขางตน จึงก าหนดใหมียุทธศาสตร

การพัฒนาและกลยุทธ/แนวทางการพัฒนา หรือวิธีการด าเนินงานที่จะตองมุงเนน เพ่ือเปนกรอบชี้น าในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย โดยแบงยุทธศาสตรออกเปน 3  ดาน ดังนี้       

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
1.  การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว 
2.  การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
3.  การประชาสัมพันธ์สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
4.  การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร 
5.  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1. การส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
3. การพัฒนาสินค้าและบริการ 
4. การพัฒนาการศึกษา 
5. การสวัสดิการสังคม 
6. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสุขาภิบาล 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. พัฒนาการบริการให้แก่ประชาชน 
2. การบังคับใช้กฎหมาย 
3. การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ 
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
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แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ในภาพรวม   
 ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/
กิจกรรม)  ของเทศบาลต าบลพิมาย ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3    

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป             
ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     
 ๑.  เพศ  (   )  ชาย   (   )  หญงิ 
 ๒.  อาย ุ  (   )  ต่ ากว่า  ๒0  ปี (   )  ๒0 – 3๐  ปี            (   )  31 – 4๐  ปี 
   (   )  ๔๑ – 5๐  ปี  (   )  51 – 6๐  ปี            (   )  มากกว่า  ๖๐  ปี 
 ๓.  การศึกษา (   )  ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า         (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

            (   )  ปรญิญาตร ี          (   )  สงูกว่าปรญิญาตรี            (   )  อื่น ๆ 
 ๔.  อาชีพหลัก (   )  รับราชการ  (   )  เอกชน/รฐัวสิาหกิจ  (  ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
   (   )  รับจา้ง  (   )  นักเรยีน/นักศึกษา  (  ) เกษตรกร 

          (   )  อ่ืนๆ  ระบุ................................................ 
5. สถานภาพสมรส    (   ) โสด (   ) สมรส          (   ) หย่า          (   ) หม้าย 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิมายในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ  

พอใจมาก(๓) พอใจ(๒) ไม่พอใจ(๑) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
๕.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กจิกรรม    
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

๘.  การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบที่  ๓/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ 
                 ยุทธศาสตร์  
 ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/3  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม)  ของเทศบาลต าบลพิมาย ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ (ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3)    

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป             
ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     
 ๑.  เพศ  (   )  ชาย   (   )  หญงิ 
 ๒.  อาย ุ  (   )  ต่ ากว่า  ๒0  ปี (   )  ๒0 – 3๐  ปี            (   )  31 – 4๐  ปี 
   (   )  ๔๑ – 5๐  ปี  (   )  51 – 6๐  ปี            (   )  มากกว่า  ๖๐  ปี 
 ๓.  การศึกษา (   )  ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า         (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

            (   )  ปรญิญาตร ี          (   )  สงูกว่าปรญิญาตรี            (   )  อื่น ๆ 
 ๔.  อาชีพหลัก (   )  รับราชการ  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (  ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
   (   )  รับจา้ง  (   )  นักเรยีน/นักศึกษา  (  ) เกษตรกร 

          (   )  อ่ืนๆ  ระบุ................................................ 
5. สถานภาพสมรส    (   ) โสด (   ) สมรส          (   ) หย่า          (   ) หม้าย 

 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิมายในการพัฒนาและ

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในแต่ละยุทธศาสตร์โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนเทศบาล
ต าบลพิมายเท่าใด 

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี   
(การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว/การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว/การประชาสัมพันธ์สถานที่และกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก/การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ระบบจราจร/การอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕.  การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  
(การส่งเสริมอาชีพและรายได้/การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน/การพัฒนาสินค้าและบริการ/การพัฒนา
การศึกษา/   การสวัสดิการสังคม/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสุขาภิบาล) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕.  การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

  

ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 (พัฒนาการบริการให้แก่ประชาชน/การบังคับใช้กฎหมาย/การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ/การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน/การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕.  การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนที ่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

          ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพิมาย  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2562  
เป็นดังนี้  

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลพิมาย 20 18.85 18.85 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.30 17.30 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 54.32 54.32 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (9) (9.00) 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10) (8.89) (8.89) 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (8.89) (8.89) 
 3.4 วิสัยทัศน์ (5) (4.67) (4.67) 
 3.5 กลยุทธ์ (5) (4.44) (4.44) 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.67) (4.67) 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.77) (4.77) 
 3.8 แผนงาน (5) (4.33) (4.33) 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.66) (4.66) 

รวม 100 90.47 90.47 
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1.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพิมายในแต่ละประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 20 18.85 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม/้ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

(๓) (2.88) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และชว่ง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) ( 2 ) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒) (1.88) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (1.88) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุม่อาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ 

(๒) (2) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมอืง 
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(๒) (2) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (1.77) 

 (๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (2) 

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ รว่มแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพฒันาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (2.44) 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี ๒0 17.30 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(๕) (4.33) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณท์ี่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (2.44) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ(ต่อ) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน ด้านการศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓) (2.88) 

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓) (2.66) 

 (๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมศิาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (2.55) 

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) 
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค)  

(๓) (2.44) 

๓. ยุทธศาสตร ์  ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้    ๖0 54.32 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand 4.0 

(10) (9) 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0     

(10) (8.89) 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนการบริหารราชการแผน่ดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0     

(๑๐) (8.89) 

๓.๔ วสิัยทศัน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ี
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(๕) 
  

(4.67) 
  

๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 
 
 

(4.44) 
 
 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิง่ใดท่ีชัดเจน 

(๕) (4.67) 

3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(๕) (4.77) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร ์(ต่อ)    
๓.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกลา่ว 

(๕) 
 

(4.33) 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันา
จังหวัด ยุทธศษสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

(5)   (4.66) 

   
 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ 90.47 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

   ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลพิมาย  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  ดังนี้ 
ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 9.00 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.88 8.88 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.88 8.88 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.11 9.11 
5. โครงการพฒันา  ประกอบด้วย 60 54.93 54.93 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (4.77) (4.77) 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (4.44) (4.44) 

 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (4.55) (4.55) 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (๕) (4.77) (4.77) 

 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(๕) (4.77) (4.77) 

 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
 

(๕) 
 

(4.66) 
 

(4.66) 
 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (4.55) (4.55) 

 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
      ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (4.33) (4.33) 

 
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

(๕) (4.55) (4.55) 

 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

(๕) (4.55) (4.55) 

 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(๕) (4.66) (4.66) 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 
(4.33) 

 
(4.33) 

 
รวม 100 90.80 90.80 
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  2.2 สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลพิมายในแต่ละประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  
Demand และ Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีมผีลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถินไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนนิการไดม้ีจ านวนเท่าไร สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 
 

8.88 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนนิการใน
พื้นที่น้ัน ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม่  ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  สิ่งของวัสดุ ครุภณัฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริาชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10      8.88 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global  Demand และ Trend  หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 
 
 
 
 
 

10     9.11 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 60 54.93 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  ช่ือโครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(๕) 
 

(4.77) 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (4.44) 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มผีลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (4.55) 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (4.77) 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 โดย (1) ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศนูย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสยัทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยดึเป้าหมาย
อนาคตของประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรบัการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(๕) (4.77) 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based  Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย 
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์ และนวตักรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นการผลติสินค้า ไปสู่การเนน้ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
 

(๕) (4.66) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
 และการวจิัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรยีบเชิงเปรยีบเทียบ เช่น ด้าน

เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
  

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลือ่นการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ไดก้ าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(๕) (4.55) 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิน่มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(๕) (4.33) 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าใน
การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยตุิธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) (4.55) 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคาและตรวจสอบไดใ้นเชิงประจักษ์ 

(๕) (4.55) 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ไดร้ับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) (4.66) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกดิขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวตัถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบตัิได้ (4) 
เป็นเหตเุป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้
 
 

(๕) (4.33) 

 รวมคะแนน 100 90.80 

 
 
 


