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ค าน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

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 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีต าบลพิมายทราบ        
ซึ่งคณะกรรมการฯ  หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล
ต าบลพิมายในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพ่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย 
                                                                                                       ธันวาคม 2565 
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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 าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

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.2565  
         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 าหนดไว้หรือไม่  

5.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที ่ ซึ่งเป็น
ผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  

5.4 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้น ในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย 
  ค าสั่งเทศบาลต าบลพิมาย ที่  98 /๒๕64  ลงวันที่  7  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64      เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561  ประกอบด้วย 

(1)  นายกรช  โพธิสม  ผอ.โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย    ประธานกรรมการ 
(2)  นายมงคล  เสาวภา  สมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 
(3)  นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตน์ตระกูล 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.2564 
  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. รกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น 

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) 
 
 
 
 
 
 

“ น าพาให้เทศบาลต าบลพิมายก้าวไปสู่เทศบาลที่มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย และอาศัยอยู่

ในเขตโบราณสถานได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน” 
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โดยได้ก าหนดนโยบาย 2-5-6-4  คือ  2พัฒนา  5เรื่องมรดก  6ประเพณี  4สุขใจกาย  เป็น
นโยบายบริหาร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นโยบาย 2พัฒนา ได้แก่ 
1.พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพิมายมีปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการด ารงชีวิตที่ดี ทั้งด้าน
การศึกษา สุขภาพ การเมือง สิ่งแวดล้อมท่ีดีเหมาะสม สร้างจิตส านึกและค่านิยมที่ดีให้กับประชาชน 

  2. พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ ปลอดภัย มีเศรษฐกิจดี  ได้แก่ 
  ส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัยให้
ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ท าชุมชนหรือครอบครัวให้เข้มแข็ง เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ ยวใน
เขตเทศบาลต าบลพิมาย 

  นโยบาย 5เรื่องเมืองมรดก ได้แก่  
  ส่งเสริมให้ประชาชน คนรุ่นใหม่ ตระหนัก และเห็นความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วรรณกรรม ศิลปะ หัตถกรรม นาฎศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนการด าเนินชีวิต และประเพณีต่าง ๆ ที่บรรพบุรุษได้สร้างข้ึน และพร้อมใจให้การดูแลรักษา
และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี ไม่ให้สูญหายไป เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประชาชนเกิดความ
หวงแหนในมรดกท่ีส าคัญของเมืองพิมาย พร้อมสร้างจิตส านึกในการหวงแหน โดยมุ่งเน้น 5เรื่องมรดกท่ีส าคัญ คือ 
เมืองพิมายพันปี เมืองหมี่ เมืองมวย เมืองแมว และเมืองแม่มูล 

  นโยบาย 6ประเพณี  ได้แก่ 
  เป็นนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นให้มี
สถานที่แสดง มีการเผยแพร่งานประเพณีของท้องถิ่น ให้ความส าคัญต่อการมีส่ วนร่วมของประชาชนและผู้ทรง
ความรู้ของท้องถิ่น ส่งเสริมการรักษาประเพณีอันดีงามที่มีแต่ดั้งเดิม การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม ปลูกฝัง
มารยาทอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุในเขตเทศบาล จัดขึ้นทะเบียนปราชญ์
ท้องถิ่น และจะส่งเสริมให้พระภิกษุมาอบรมสั่งสอนศิลธรรมแก่ประชาชนในวันส าคัญต่าง ๆ 

  นโยบาย 4สุขใจกาย  ได้แก่ 
  1.วัยรุ่นสุขใจกายกับ...ศูนย์เรียนรู้เยาวชน 
  ด าเนินงานด้านการศึกษาเพ่ือเด็กและเยาวชน โดยร่วมกับสถานศึกษาทั้งใน และนอกระบบ
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนมีพ้ืนที่แสดงความสามารถ และมีการใช้กิจกรรมการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เพ่ือพัฒนาทักษะให้เด็กและเยาวชน สร้างโอกาสในการพัฒนาทาง
การศึกษาให้ทั่วถึงเท่าเทียมและสอดคล้องกับสภาพความต้องการของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ เสริมสร้างความรู้
และช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
การศึกษาและอาชีพต่อไป 
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  2.วัยผู้ใหญ่สุขใจกายกับ...ศูนย์กีฬา และ วิทยาลัยวัยหวาน 
   2.1 วัยผู้ใหญ่สุขใจกายกับ...ศูนย์กีฬา 
   ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและออกก าลังกายทุกรูปแบบ สนับสนุนให้มีสถานที่ออก
ก าลังกายอย่างเหมาะสม มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสวนสาธารณะเพียงพอ ผลักดันให้มีศูนย์กีฬาทั้งกลางแจ้ง
และในที่ร่มที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพิมาย 
   2.2 วัยหวาน หรือผู้สูงอายุสุขใจกายกับ...วิทยาลัยวัยหวาน 
   มุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดท าฐานข้อมูล
เฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและ
หลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม พร้อมผลักดันให้เกิดศูนย์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพจิตที่ดี ในชื่อโครงการ วิทยาลัยวัยหวาน โดย
ด าเนินการประสานงานให้ชาววัยหวาน หรือผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงล าพัง ในช่วงเวลาที่บุตรหลานไปท างานได้มา
อยู่ร่วมกัน ได้พบปะ พูดคุย และท ากิจกรรมที่ชื่นชอบคล้าย ๆ กัน เช่น ท าอาหารมื้อเที่ยงและรับประทานร่วมกัน 
เพ่ือให้ชาววัยหวานมีความสุขกับการได้เข้าสังคม มีความสุขกับกิจกรรมที่ชื่นชอบด้วยกัน มีความสุขกับเพ่ือนที่อยู่
ในวัยใกล้เคียงกัน โดยมีอาสาสมัครดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมด าเนินการให้มีการตรวจสุขภาพพ้ืนฐานทุกหกเดือน 
เป็นการช่วยดูแลสุขภาพไปในเวลาเดียวกัน 
  3.คนค้าขายสุขใจกายกับ...ศูนย์กฎหมาย 
  ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและมีงานท าเพ่ือเพ่ิมรายได้โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจแบบพอเพียงและยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในทุกภาคส่วนอย่างลงตัว เปิด
โอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้ท างานมากขึ้น สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดสถานที่ค้าขายอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการมี
งานท าอย่างทั่วถึง ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน อบรมอาชีพแก่แม่บ้าน ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว สร้างอุตสาหกรรม
ในครอบครัวให้มากขึ้น สนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้
ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพพัฒนาระบบการเงินการคลังของเทศบาล สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพโดยการฝึกและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
และพัฒนารายได้ ส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยใช้โซเชียลมีเดีย หรืออุปกรณ์
สื่อสารที่ทันสมัย เช่น สมาร์ทโฟน ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และร้านค้า ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และสามารถ
เข้าถึง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการค้าขาย เพ่ิมช่องทางการตลาด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 

  ผลักดันให้เทศบาลต าบลพิมาย มีศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย เพ่ือช่วยเหลือและให้ความเป็น
ธรรมกับประชาชนในเขตเทศบาล ให้อนุเคราะห์แก่บุคคลผู้ยากจน หรือมีรายได้น้อย ได้มีโอกาสป้องสิทธิของตน
และให้ประชาชนมีสิทธิได้รับความยุติธรรมตามกฎหมาย โดยเสมอภาคและทั่วหน้ากัน โดยให้บริการความ
ช่วยเหลือ ค าแนะน า และค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางกฎหมาย 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็นสิทธิและหน้าที่ โดยที่ศูนย์ฯ จะให้บริการแก่ประชาชน ในด้านการ
ให้บริการค าปรึกษาทางด้านกฎหมาย และการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางกฎหมาย 
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  4.นักท่องเที่ยวเมืองพิมายสุขใจกายกับ...ศูนย์ท่องเที่ยว 
  ส่งเสริม และสร้างสินค้าทางการท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลพิมาย เพ่ิม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน สร้าง  อัตลักษณ์
การท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยพร้อมหัวใจบริการประสานข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ ยว น าไปสู่การเพ่ิม
รายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพิมาย 
  ส่งเสริมให้มีศูนย์บริการข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน เพื่อประโยชน์ต่อการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย 

  นโยบายเร่งด่วน 
  การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ นโยบายการพัฒนาองค์กรและบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน 

  นโยบายปรับปรุงฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม ปรับปรุงระบบระบายน้ าในชุมชนที่
ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย และแก้ปัญหาสิ่งปฏิกูลตามร่องระบายน้ า และบ่อพักในเขต
เทศบาลต าบลพิมาย โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของชุมชน พัฒนาคุณภาพน้ าใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

    แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) (5) 
 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 
 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals : SDGs) (5) 
 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (5) 
 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (5) 
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ประเด็นพิจารณา คะแนน 
 3.7 วิสัยทัศน์ (5) 
 3.5 กลยุทธ์ (5) 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) (5) 
 3.8 แผนงาน (5) 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม 100 

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. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 30 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
 5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (5) 
6. โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  35 
 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม (๕) 
 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน (๕) 

 
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ 
      ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๕) 

 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (๕) 

 
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ  
      ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(๕) 

 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (๕) 
 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจดัการน้ า (๕) 

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

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 /  

 
 
 



13 
 

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เทศบาลต าบลพิมาย  ประจ าปีงบประมาณ 2565                                                                   
                                                  
 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน   โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕64 – กันยายน  ๒๕65 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
๒. รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

                     (เดือนตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖5) 
 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

    3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

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 34 20,587,700 33 18,651,000 41 50,026,800 

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิ  
คุณภาพชีวิตของประชาชน 74 

 
39,528,000 

 
76 39,560,500 96 43,437,000 88 41,851,500 91 44,071,500 

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 55,098,000 179 122,367,950 167 72,712,500 183 201,508,300 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 

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 

5 7.94 - - 6 9.52 - - - - 11 17.46 

2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

14 22.22 - - 13 20.64 - - - - 27 42.86 

3.การส่งเสริมค่านิยมหลักของ
ชาติและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

10 15.87 - - 15 
 

23.81 
 

- - - - 25 39.68 

รวม 29 46.03 - - 34    53.97 - - - - 63 100 
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 

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 

745,601.91 2.72 - - 745,601.91 2.72 

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

25,278,056.12 92.25 - -  25,278,056.12 92.25 

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

1,378,944.00 5.03 - -  1,378,944.00 5.03 

รวม 27,402,602.03 100 - - 27,402,602.03 100 
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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           ๒๕65 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

ท้องถิ่น 

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. การท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 41 11 26.83 
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 91 27 29.67 
3. การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วม 
    ของประชาชน 

51 25 49.02 

รวม 183 63 34.43 
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แบบที่ 3/2 และ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ของเทศบาลต าบลพิมาย ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์           
และประเด็นการพัฒนาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวม
ทั้งปีงบประมาณมีรายละเอียด  ดังนี้  
  เทศบาลต าบลพิมาย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่     
จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) ตามที่ผู้บริหารได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลต าบลพิมาย 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 

แบงยุทธศาสตรออกเปน 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 

 

“ น าพาให้เทศบาลต าบลพิมายก้าวไปสู่เทศบาลที่มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย และอาศัยอยู่

ในเขตโบราณสถานได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน” 
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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. ๒๕๖5    

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 ี          (   )  สงูกว่าปรญิญาตร ี            (   )  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. ๒๕๖5)    

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 

            (   )  ปริญญาตร ี          (   )  สงูกว่าปรญิญาตร ี            (   )  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 
 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 55.52 55.52 
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) (5) (4.77) (4.77) 
 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (5) (4.77) (4.77) 

 
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
      (Sustainable Development Goals : SDGs) 

(5) (4.33) (4.33) 

 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) (4.89) (4.89) 

 
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

(5) (4.55) (4.55) 

 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) (4.67) (4.67) 
 3.7 วิสัยทัศน์ (5) (4.67) (4.67) 
 3.8 กลยุทธ์ (5) (4.44) (4.44) 
 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (4.67) (4.67) 
 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.77) (4.77) 
 3.11 แผนงาน (5) (4.33) (4.33) 
 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.66) (4.66) 

รวม 100 91.67 91.67 
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1.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพิมายในแต่ละประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 20 18.85 
๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  
ลกัษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่ง
น้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และชว่งอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(5) (4.88) 

๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่นการนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมอืงและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(5) (3.79) 

๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5) (4) 

๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมสี่วนร่วมของประชาชนหรือการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบัประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อแก้ปญัหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) 

(5) (3.77) 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
 

๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลมุความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-Down) 

20 
(๕) 

17.30 
(4.33) 

๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(5) (4.44) 

3) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตา่ง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสรมิ
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่าง ๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทัว่ไป เป็นต้น 

(5) (4.09) 



23 
 

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เทศบาลต าบลพิมาย  ประจ าปีงบประมาณ 2565                                                                   
                                                  
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 
 

5) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลทีจ่ะ
เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออ่ืนๆ  

(5) (4.44) 

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2561-2580) 

 การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ 20 
ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

60 
(5)  

55.52 
(4.77)  

๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 หรือฉบับท่ี 13 

การก าหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมดุหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (4.77) 

๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : 
SDGs) 

การก าหนดและการวิเคราะห์เปา้หมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/
เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๕) 
 

(4.33) 

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความสอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับยทุธศาสตรจ์ังหวัด 

(5)   (4.89) 

3.5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดท าข้ึนแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(5) (4.55) 

3.6 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การก าหนดและการวิเคราะหส์อดคล้องกับสภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลอ้งกับสภาพพ้ืนท่ีจริงและเป็นไปตาม
หน้าท่ีและอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว ้

(5) (4.67) 

3.7 วิสัยทัศน ์ การก าหนดและการวิเคราะห์วสิัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคต และศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) (4.67) 

๓.8 กลยุทธ์ การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนนิการ
ให้บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน จากประเด็นค าถามที่ส าคญัว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ 
จุดใด หรือปัจจุบันเราก าลังท าอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5) (4.44) 

3.9 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

การก าหนดและการวิเคราะห์เปา้ประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนบัสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะท า
สิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

(5) (4.67) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓. ยุทธศาสตร ์ (ต่อ) 
3.10จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 
 

 
การก าหนดและการวิเคราะห์จดุยนืขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงท่ีจะ
น าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ สิง่ที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะ
พัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได ้

 
(5) 

 
(4.77) 

3.11 แผนงาน การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนกแผนงานตาม
รูปแบบงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตาม
วิธีการจ าแนกแผนงานการจัดท างบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึน้ซึ่งสอดคล้องกับวิสยัทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 
แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร 
งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม ่

(5) (4.33) 

3.12 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การก าหนดและการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพฒันา
ท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 หรือ
ฉบับท่ี 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่จังหวัด/แผนพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกัน
อย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตรร์ะดับมหภาค 

(5) (4.66) 

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 91.67 
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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 9.00 9.00 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.88 8.88 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.88 8.88 
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 4.48 4.48 
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 27.96 27.96 
 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 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (4.77) (4.77) 

 
5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

(๕) (4.77) (4.77) 

 
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ 

(๕) 
 

(4.66) 
 

(4.66) 
 

6. โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 35 31.08 31.08 

 
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในภาพรวม 

(๕) (4.63) (4.63) 

 
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความยากจน 

(๕) (4.73) (4.73) 

 
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(๕) (4.55) (4.55) 

 
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับสุขภาวะ 

(๕) (4.55) (4.55) 

 
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(5) (4.66) (4.66) 

 
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(5) (4.15) (4.15) 

 
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ า 

(๕) (4.33) (4.33) 

รวม 100 90.80 90.80 
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  2.2 สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพิมาย  ดังนี้ 
ประเด็น

การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

 
1) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท่ีประชาชนต้องการให้
ด าเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะหเ์ชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global  Demand หรืออ่ืน ๆ ที่เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10 
(5) 

9 
(4.5) 

2) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต 
ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกดิขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะหเ์ชิงเทคนิค 
Trend หรือน าเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออ่ืน ๆ มาเช่ือมต่อ 
เป็นการวิเคราะหโ์ครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (4.5) 

2. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถินไป
ปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

 
๑) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งานตา่ง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้ สามารถ
อธิบายตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอ านาจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  

10 
(5) 
 

8.88 
(4.44) 

2) การก าหนดและการวิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ไดม้ีการวเิคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมลู
ต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) (4.44) 

3. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอ านาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข
จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพฒันา ครุภัณฑ์ วัสด ุการด าเนินการต่าง ๆ มสีภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนได้ 
และเป็นไปตามหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  

10 
(5) 

8.88 
(4.44) 

2) การก าหนดและการวิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัด
ความสุขท่ีประชาชนได้รบัด้วยรปูแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) (4.44) 

4. 
ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
แผนงาน
การพัฒนา 

๑) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานท่ีจะพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand  
Analysis) / Global Demand/Trend หลัการการบรูณาการ (Integration) หรืออ่ืน ๆ โดยน าไป
จัดท าเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 
2) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การจดัท า
โครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะทีเ่ป็นรูปธรรม 
 

5 
  
  

4.48  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 30 27.96 

5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจดัท าบรกิาร
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวสิัยทัศน์ท่ี
ก าหนดไว ้
2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมคีวาม
ชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้วา่จะ
พัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะท าน้ันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

(๕) 
 

(4.77) 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) 
ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง จะด าเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(๕) (4.44) 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มผีลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน ลงรายละเอียดให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าทีไ่หน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ก็ใหร้ะบวุ่าใครคือ 
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดยีวกัน 
เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) จะน าไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ 
“งบประมาณ” 

(๕) (4.55) 

5.4 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าบริการสาธารณะ
หรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจดัท าบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจกัษ์ การ
ประมาณการราคาที่เกดิจากเปา้หมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด(Economy)  (2)ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  (3)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (4)ลดความเหลื่อมล้ า
ในการพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ(5)ความโปร่งใส
(Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจนไ์ด้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 
 
 
 
 
 

(๕) (4.77) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.5 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งทีไ่ด้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะไดร้ับตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการให้เกดิผลส าเรจ็อย่างไร
หรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/
หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(5) (4.77) 

5.6 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
สอดคล้องกับโครงการและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินงานตามโครงการพฒันา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกดิขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวตัถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2)วัดและประเมินผลระดับความส าเรจ็ได้ (3)ระบสุิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบตัิได้ (4)เป็นเหตุ
เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจรงิ (5)ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) (4.66) 

6. โครงการพัฒนาที่น าไป
จัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 

 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่น าไปด าเนินการ
จัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปตีามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีตั้งไว ้

35 
 
 

(5) 

31.08 
 
 

(4.63) 

6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายแกไ้ขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีต่ั้งไว้ 

(๕) (4.73) 

6.3 โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายดา้นการ
บริหารจดัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีตั้งไว ้

(5) (4.55) 

6.4 โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเกีย่วกับ
สุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับ
สุขภาวะหรือการด าเนินการด้านการสาธารณสุข จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปตีามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีตั้งไว ้
 

(๕) (4.55) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเกีย่วกับ
ด้านการศึกษา ศลิปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารตีประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปตีามข้อบัญญัต/ิ
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว ้

(5) 4.66 

6.6 โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเกีย่วกับ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 
ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปตีาม
ข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว ้

(5) 4.15 

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจดัการน้ า 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้าน
การบริหารจัดการน้ า เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า ขุด ติดตั้ง หรอืการ
บริหารจดัการน้ ารวมถึงน้ าประปา ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปตีามข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว ้
 

(5) 4.33 

รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 90.80 
 
 

 
 
 


