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จำกัด แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาดีเท่าไรก็ตาม หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่
เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ การติดตามและประเมินผลจึงเป็น
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ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริ ง ผลจากการ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
เพ่ือจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน   ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖
3 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  7  ด้าน ดังนี้     

 ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การดำเนินงานพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนและชุมชน คือ เกิดความเชื่อมโยงในด้านการพัฒนาที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสมารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลได้เป็นอย่างดี เพราะมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสวยงาม
ได้มาตรฐาน สร้างระบบการเฝ้าระวังภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นต้น ซึ่งในการดำเนินโครงการแต่ละ
โครงการต้องใช้งบประมาณสูง ประกอบกับเทศบาลขาดบุคลากรที่จะดำเนินงานโดยตรง ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ทุกโครงการ ส่งผลให้การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว ยังทำได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร
จะเป็น 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ  การ
ดำเนินงานพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ประชาชน เยาวชน เกิดความรัก ความหวงแหนช่วยกันดูแล บำรุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างมีดุลยภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเทศบาลได้พยายามดูแลรักษาความสะอาด เช่น การจัดทำ
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ระบบรวบรวมบำบัดน้ำเสียรวม จ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด และวางแผนที่จะให้มีระบบจัดการขยะสิ่ง
ปฏิกูลต่างๆ เพ่ือให้ชุมชนเป็นสังคมน่าอยู่ไร้มลพิษ แต่เนื่องจากการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นงานที่ต้องอาศัยงบประมาณจำนวนมาก และความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในพ้ืนที่จึงจะทำให้งานด้านนี้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหน่วยงานยังมีปัญหาในด้านประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ขาดการบูรณาการรวมทั้งการ
ดำเนินงานต่างๆ จะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลมีไม่เพียงพอ จึงส่งผลต่อ
การดำเนินงานด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน/ชุมชนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น 
การจัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุข เครื่องมือแพทย์และแพทย์มาบริการประชาชนทำให้มีเครื่องมือเครื่องใช้และ
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รองรับการใช้บริการทางด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
การอบรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆ ให้แก่ประชาชนทำให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ เบื้องต้นได้  ส่งผลให้สุขภาพ
อนามัยของประชาชนแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนำไปสู่การพัฒนาด้านอ่ืนๆ ต่อไปอีกทั้งสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้
บ้าง ตลอดจนได้รับบริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปา ไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง แต่เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องบุคลากร
ในการดำเนินงานและการถ่ายโอนงานด้านสาธารณสุข ยังไม่มีความชัดเจน ระเบียบกฎหมายยังไม่เอ้ืออำนวย จึงไม่
สามารถดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ หรือตามความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษา สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและชุมชนได้เป็นอย่างดี เช่น จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอุปกรณ์การเรียน
การสอน และครูผู้ดูแลเด็กที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทำให้ผู้ปกครองอบอุ่นใจตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลัง
กายเป็นประจำ ทำให้ประชาชนในชุมชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการห่างไกลยาเสพติด
เพ่ิมขึ้นรวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นเป็นต้น แต่เนื่องจากข้อจำกัด
เรื่องงบประมาณและบุคลากรในการดำเนินงานและการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษายังไม่มีความชัดเจน จึงไม่
สามารถดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ หรือตามความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โครงการจากการดำเนินการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ สามารถดำเนินการตามแผนงาน/โครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของหน่วยงานและ
ประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น จัดให้มีสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง
ต่างๆ เตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย กรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในพ้ืนที่ มีการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่
ป้องกันภัยอย่างสม่ำเสมอทำให้ประชาชนอุ่นใจ เพราะสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมา มีการ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีอยู่ตลอดเวลาทำให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงเป็นต้น การดำเนินการตาม
แผนงาน/โครงการด้านการบริหารจัดการยังไม่ครอบคลุมครบวงจรเนื่องจากงบประมาณบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆ ในหน่วยงานมีจำกัด ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมทั้งระเบียบ กฎหมาย และการถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เช่น งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลยัง
ไม่สามารถมาให้บริการประชาชนที่ศูนย์ดำรงธรรมได้จึงทำให้การดำเนินงานตามแผนงาน /โครงการด้านการบริหาร
จัดการ ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เท่าท่ีควร 

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  การดำเนินงานพัฒนาด้านคมนาคม สามารถ
ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการได้น้อย เนื่องจากแต่ละโครงการจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงแต่
งบประมาณของเทศบาลในการดำเนินงานจริง มีอย่างจำกัดจากผลการดำเนินแผนงาน/โครงการที่ผ่านมาสามารถบรรลุ



3 

 

วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน/ชุมชนได้เป็นอย่างดี เช่น ทำให้ประชาชน
ในชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้สัญจรไปมา มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น เพราะในพ้ืนที่ของเทศบาล
มีถนน ระบบสัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าสาธารณะและมีระบบระบายน้ำที่มีมาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น และจากการที่มีงบประมาณ
ในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการน้อย ประกอบกับถนนบางเส้นต้องใช้งบประมาณสูง และถนนบางเส้นที่ได้
ดำเนินการแล้ว แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชน/ชุมชนได้ครบถ้วน   

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การดำเนินงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทำให้
ประชาชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแบบเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมส่งผลให้ 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น เช่น ช่วยให้การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจยังไม่ครอบคลุมครบทุกโครงการ เนื่องจาก
ข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรในการดำเนินงานประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เพราะเป็น
ชุมชนในลักษณะสังคมเมืองมีประชาชนส่วนน้อยที่ไม่มีอาชีพ จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนงาน/โครงการหรือความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน 
 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน    
  ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลัง  
เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้
เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อม
ด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน       การคลังของ
ท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  ให้มากขึ้น    
ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ  ระหว่างดำเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบล(ชื่อเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากข้ึน  
  ๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
สามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการ
พัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วย
วิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วทั่วถึง  
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย 
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
( Monitoring and Evaluation ) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
เป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง 
งบประมาณในการดำเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด 
ไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) โครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
นำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ
และความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ 
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้
มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปา้หมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร

ดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ 
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่
ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลหรือสังคมส่วนรวม
มากที่สุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
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แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

 
 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดแนวทาง วิ ธี ก าร ในการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถิ่ น เส น อ ต่ อ ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  
ปีละ  1  ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 
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1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน  3 คน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น 

คัดเลือก จำนวน 2 คน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้การ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนด

กรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดย

สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือดำเนินการต่อไป 

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อ
เป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการ
กำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า 
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผล 
ที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ  2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์
หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้  แต่ละโครงการตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ 
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที ่2 และส่วนที่ 3 

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก  กอง ฝ่ายต่าง 
ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ 
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจ 
หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ 
ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง 
2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน

เดือนธันวาคมของปี  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้

กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำ  หรับการดำ เนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น
โครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับ
จริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด 
ความจุ พ้ืนที ่จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต               ( 
Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ  ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้นกำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตาม
และประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและ
ระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอสัตหีบ และจังหวัดชลบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการ
พัฒนาท้องถิ่น แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
2) เครือ่งมือ 
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม 
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ 
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ 
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ 
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่2 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการ 
ปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน (กินอาหารให้เป็นยา) (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการฝึกอบรมการ 
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ทำการเกษตรทฤษฎีใหม ่เพ่ือความยั่งยืน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได ้การสัมภาษณ์เป็น 

การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ 
สัมภาษณ์ ถูกแบ่ งออกเป็ น  2 ประเภท  คือ  การสัมภาษณ์ แบบเป็นท างการหรือกึ่ งทางการ  (formal or 
semiformalinterview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดใน
ขั้นตอน 

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชน
ในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipantobservation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต  บันทึกลักษณะทางกายภาพ  โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลมดแดง คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็น 
หลักฐาน 

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ 
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค ์
ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน 
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น 
หัวข้อได้ ดังนี้ 

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ 
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ 
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน 
ปัจจุบันและอนาคต 

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
 

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ 



11 

 

โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่  นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝุาย 
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 
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ส่วนที่  2  
 การติดตามและประเมนิผล 

 
   1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

   ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประกอบด้วย 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ  
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

   เป้าประสงค์ 
1. เป็นเมืองท่องเที่ยวและการบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ
ประเทศ 
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
3. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทัว่ถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
4. ประชาชนได้รับการศึกษา มีองค์ความรู้ และหันมาสนใจร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา  วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่กับ
ท้องถิ่น 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับเทศบาล สังคมร่มเย็นเป็นสุข 
6. การคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เอื้อต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
7. ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเอ้ืออาทร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  ตัวช้ีวัด 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
- จำนวนนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่ีองเที่ยวในเขตพ้ืนที่เทศบาลเพิ่มข้ึน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
- จำนวนประชาชนที่รว่มกันใชแ้ละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
- จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษามีองค์ความรู้และหันมาสนใจร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาเพ่ิมข้ึนวัฒนธรรมประเพณี
คงอยู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
- จำนวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกับเทศบาลเพิ่มข้ึนสังคมร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
- จำนวนเส้นทางการจราจรที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย เอื้อต่อการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- จำนวนประชาชนที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเอ้ืออาทร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีจำนวนเพ่ิมข้ึน 

   ค่าเป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
- จำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนปีละ 10% 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
- จำนวนประชาชนที่ร่วมกันใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพิ่มข้ึนปีละ 10% 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
- จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้าเพิ่มขึ้นปีละ 
10% 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
- จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษามีองค์ความรู้หันมาสนใจร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาเพ่ิมข้ึนปีละ 10% 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
- จำนวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกับเทศบาลเพิ่มข้ึนปีละ 10% 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
- จำนวนเส้นทางการจราจรที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยเอ้ือต่อการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นปีละ 10% 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- จำนวนประชาชนที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเอ้ืออาทร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึนปีละ 5% 

   กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มีกลยุทธ์ประกอบด้วย 
1.1 สร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวและพัฒนาบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
1.2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ มีกลยุทธ์ประกอบด้วย 
2.1 ป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและจากมนุษย์สร้างขึ้น 
2.2 ปกป้องฟ้ืนฟูและจัดการให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ 
2.3 การลดภาวะมลพิษและการจัดการของเสียที่เกิดข้ึนทั้งบนบกและในทะเล 
2.4 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารส่งเสริมการดำรงชีพและการประมง 
2.5 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีกลยุทธ์ประกอบด้วย 
3.1 พัฒนาระบบน้ำประปา ไฟฟ้า ขุดลอกคลองและการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลและเสริมสร้างประชาชนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3.3 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.4 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการ 
3.5 สนับสนุนรวบรวมข้อมูลและจัดความเป็นระเบียบร้อยในชุมชน 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา มีกลยุทธ์ประกอบด้วย 
4.1 ส่งเสริมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาและการจัดการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
4.3 ส่งเสริมการออกกำลังกายและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน 
4.4 จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วันสำคัญ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) 
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโออาสและผู้สูงอายุ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ มีกลยุทธ์ประกอบด้วย 
5.1 สนับสนุนให้มีสถานที่และสวัสดิการอำนวยความสะดวก 
5.2 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการบริหารจัดการ 
5.3 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย 
5.4 พัฒนาศักยภาพในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5.5 การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานกิจการเทศบาลตามระบอบประชาธิปไตย 
5.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม มีกลยุทธ์ประกอบด้วย 
6.1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และท่าเทียบเรือ ให้มีมาตรฐานรองรับ
บริการประชาชนและเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
6.2 จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน 
6.3 พัฒนาระบบจราจร 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีกลยุทธ์ประกอบด้วย 

7.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
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1.2 ผลการดำเนนิงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี 2562 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/
งบประมาณ 
ตามแผน 

จำนวนโครงการที่นำมา
ดำเนินการในเทศบัญญัติ 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ยกเลิก 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ จำนวนเงิน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว  

16 19,971,000 12 4.42 19,471,000 4 2.90 4,616,110 3 
2.1
7 

10,266,00
0 

4 2.90 4,800,000 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวด ล้อม
และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ  

32 
34,750,00

0 
25 9.23 40,030,000 16 11.59 18,238,729 0 0 - 8 5.80 1,590,000 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต  

37 
10,440,00

0 
25 9.23 4,047,960 14 10.14 640,351 12 8.70 2,529,000 5 3.62 463,960 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  81 
29,696,47

2 
52 19.19 16,629,424 30 21.74 7,259,457 4 2.90 2,498,000 8 5.80 895,800 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ  

68 
21,562,80

0 
10 3.7 1,930,000 4 2.90 304,975 2 1.45 130,000 12 8.70 500,000 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  31 
69,443,00

0 
10 3.7 39,930,000 2 1.45 1,830,000 8 5.80 38,100,000 - - - 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 495,000 4 1.48 420,000 0 0 0 0 0 0 4 2.90 420,000 

รวม 271 
186,358,27

2 
138 50.95 122,458,384 68 36.23 31,059,622 29 

21.0
2 

53,523,000 41 29.72 7,949,760 



16 

 

1.3 ผลที่ได้จากการดำเนินงาน  
        เทศบาลตำบลนาจอมเทียน สามารถดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562  คิดเป็น
ร้อยละ  57.25  งบประมาณที่ดำเนินการจริง ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างดีตามศักยภาพและปัจจัยที่เอ้ือให้ดำเนินการได้ และผลการ
ดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง คือ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ในหลายๆ ด้าน ใน
และครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกด้าน  

1.4 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไข  
       ปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด
ตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่ตีกรอบอำนาจและหน้าที่ไว้ ในขณะที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบกว้างขวางและมีส่วน
ราชการบางหน่วยเร่ิมมีการถ่ายโอนงานให้กับเทศบาล แต่ไม่มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติส่งผลให้การบูรณาการ
การทำงานระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เท่าทันต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่ค่อยให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพืน้ที่ไดอ้ย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ควรจะสามารถ
ดำเนินการพัฒนาให้บรรลุผลตามแผนพัฒนาได้มากยิ่งขึ้น ถ้าสามารถที่จะลดทอนจำนวนโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นลงได้ เนื่องจากเทศบาลมีข้อจำกัดทั้งในเร่ืองอำนาจหน้าที่ และกรอบศักยภาพในด้านงบประมาณ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ และบุคลากร ควรนำเอาเฉพาะโครงการที่มีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ได้ทันที
ในปีงบประมาณนั้นๆ ที่สอดรับกับนโยบายระดับต่างๆ รวมทั้งสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา เท่านั้นเพราะว่าถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการที่ไม่มีปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาจอมเทียนก็สามารถที่จะนำเสนอเหตุผลและความจำเป็นให้คณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีฉบับเพิ ่มเติมในภายหลังได้ แต่ทั ้งนี ้ ก็เป็นดุลยพินิจของ
เทศบาลที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว 
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2.  แนวทางการติดตาม และประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ความเห็นของ 
คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผน 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลกัษณะของแหล่งน้ำ 
ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้งฯลฯ 

 
๒๐ 
(๓) 

 
 
 

 

 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ
จำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)   

 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงค์เคราะห์ฯลฯ 

(๒)   

 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนสง่ การไฟฟา้ การประปา โทรศัพท์ฯลฯ 

(๒)   

 (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การประศสุัตว์ การบริการ การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ  

(๒)   

 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนบัถือศาสนาประเพณแีละงานประจำปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)   

 (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า
ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)   

 (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)   

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ 
และการดำเนนิการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อแก้ไขปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)   
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น รวมถึงความ
เชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

  

 (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใชผ้ลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)   

 (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตน้ 

 (3)   

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 

(3)   

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดษิฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

(3)   

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจบุันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ดว้ยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ -
Strength  (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)   
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

ความเห็นของ 
คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผน 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพฒันาที่สอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖5 
(๑๐) 

 ตรวจสอบการความ 
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์
ของ อปท. ตามแบบ ยท.01 
มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 
นำไปสู่การกำหนด 
เปูาประสงค์ กลยุทธ ์
แผนงาน ผลผลติ/โครงการ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการ 
พัฒนาพื้นทีต่ำบลมดแดง 

๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยทุธศาสตร์จังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  ตรวจสอบการความ 
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์
ของ อปท. ในเขตจังหวัด 
ตามแบบ ยท.01 มีความ 
เชื่อมโยง สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ระดบัมหภาค 

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พฒันาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยทุธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี และ
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  ตรวจสอบการความ 
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์
จังหวัดชลบุรี ตาม 
แบบ ยท.01 มีความ 
เชื่อมโยง สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ระดบัมหภาค 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพนัธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕)  วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลนา
จอมเทียน แสดงออก 
ถึงความต้องการที่จะบรรล ุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและ 
ศักยภาพของท้องถิ่น และม ี
ความสัมพันธ์กับโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

๓.๕ กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศนน์ั้น 

(๕)  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีการ
กำหนดกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 

๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยทุธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง

(๕)  เป้าประสงค์ของเทศบาลตำบลนา
จอมเทียน  
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ประเด็นกลยุทธ ์ หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชดัเจน 
 

มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที ่
กำหนดอย่างชดัเจน 

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึง่เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่
จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  มีการกำหนดจุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ ที่จะนำไปสู ่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร ์
อย่างชัดเจน 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือ
แผนงานที่เกิดจากเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยทุธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มคีวามชัดเจน 
นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาทอ้งถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี โดยระบแุผนงานและความ
เชื่องโยงดังกลา่ว 

(๕)  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
ในอนาคตของเทศบาลตำบลนา
จอมเทียน มีความชัดเจนและ
เชื่อมโยงกับ เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ นำไปสู ่
การจัดทำโครงการพฒันา 
ท้องถิ่นในแผนพฒันา 
ท้องถิ่นสี่ป ี

๓.๙ ความเชื่อง
โยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่องโยงองค์รวมทีน่ำไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 
๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)   
มีความเชื่อมโยงในภาพรวม 
ของยุทธศาสตร์ อปท.กับ 
ยุทธศาสตร์ระดบัมหาภาคม ี
ความเชื่อมโยง ชดัเจน 

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 
 

ผลผลติ/โครงการ เปน็ผลผลิตทีเ่ป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เปน็ต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิน่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(๕)  ผลผลติ/โครงการ มีการ 
กำหนดเป็นชุดอันหนึ่งอัน 
เดียวไปสู่การจัดทำ 
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิน่ 
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

รวมคะแนน ๑๐๐    
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แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ   
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อยา่ง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม) 
 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณเช่น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามทีต่ั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไม่จำนวนทีด่ำเนนิการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนทีไ่มส่ามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าทีท่ี่ได้กำหนดไว้  
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนนิการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 
 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง่พอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนนิการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใชก้ารได้ตามวัตถปุระสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธผิล(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการ
ตามที่ได้รบังบประมาณมาดำเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนนิการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  
 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพฒันาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูร
ณาการ (Integration) กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพืน้ที่
ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  
 

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธบิายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เร่ิมต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสรา้ง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 
 

(๕)  

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพฒันา (๓) ยดึวิสัยทศัน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีทีต่่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใตแ้นวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง  (๒) การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมลำ้ทางสงัคม 
(๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมภิาคและความเปน็เมือง (๕) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลีย่นจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพฒันาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน่ ด้านการเกษตรเทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสขุ 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้กำเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพฒันาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยทุธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นเป็นปัจจบุัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการทีป่ระชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน็ท้องถิ่นที่พฒันาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการใน
การจัดทำโครงการได้แก่ (๑)ความประหยัด (Economy)  (๒)ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(๓)ความมีประสิทธผิล (Effectiveness)  (๔)ความเหลื่อมล้ำในการ
พัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(๕)ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 
 

(๕)  

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพงึพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รบั) 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่ งการเขียน
วัตถุประสงค์ ควรคำนึ งถึ ง (๑ )มี ความเป็น ไป ได้และมี ความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒)วัดและประเมินผล
ดับของความสำเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(๔)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน 100  
 
 
2.2 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/
กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การ
ตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการ
ประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตาม
แผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

    2.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ   วัสดุอุปกรณ์และ
ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด   แก่ท้องถิ่นและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงใดก็ตาม  แต่หาก
ไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   
   ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือใน
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การนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลมี  ดังนี้ 
2.4 แบบสำหรับการติดตาม และประเมินผล 
แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมิน
และรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 
 

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
คำชี้แจง : แบบท่ี 3/๓  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ             (๑) ชาย                         (๒) หญิง 

2. อายุ             (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี              (๒) ๒๐-๓๐ ปี                       (๓) ๓๑-๔๐ ป ี

           (๔) ๔๑-๕๐ ปี                  (๕) ๕๑-๖๐ ปี                        (๖) มากว่า ๖๐ ปี 

๓. การศึกษา      (๑) ประถมศึกษา               (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า     (๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
                                                                                                                 

           (๔) ปริญญาตรี                 (๕) สูงกว่าปริญญาตรี              (๖) อ่ืน ๆ     

๔. อาชีพหลัก     (๑) รับราชการ                  (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

           (๔) รับจ้าง                      (๕) นักเรียนนักศึกษา               (๖) เกษตรกร 

           (๗) อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................... .................................. 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด      

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา    
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
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ส่วนที่ 3  
  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์     
           ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  เมื่อวันที่   2   ธนัวาคม   2563  
เป็นดังนี้ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละของ 

คะแนนเต็ม 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
20   

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15   
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย       ( 65 คะแนน )    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 10   
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 
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   
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5   
 รวมคะแนน 100   
 
พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ และยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด …… / …….. / …… คะแนน คิดเป็นร้อยละ ….. 
ของคะแนนในทุกประเด็น และคิดเป็นร้อยละ ……. ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
ทั้งนี้ การกำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีการนำข้อมูลสภาพทั่วไป และ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน นำมาวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน 
ในพ้ืนที่ ซึ่งครอบคลุมในการใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเพ่ือ 
นำไปสู่การจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 
 



28 

 

2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ความเห็นของ 
คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผน 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลกัษณะของแหล่งน้ำ 
ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้งฯลฯ 

 
๒๐ 
(๓) 

 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ
จำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงค์เคราะห์ฯลฯ 

(๒)  ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนสง่ การไฟฟา้ การประปา โทรศัพท์ฯลฯ 

(๒)  ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การประศสุัตว์ การบริการ การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ  

(๒)  ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนบัถือศาสนาประเพณแีละงานประจำปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า
ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบนั 

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ 
และการดำเนนิการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อแก้ไขปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๓)  มีการจัดประชุมประชาคมใน
ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ครบทุก พืน้ 
ที่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมครบตาม
สัดส่วนการประชุมที่กำหนดและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสนิใจร่วมตรวจ    
สอบร่วม รับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหาอย่างแท้จริง 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

ความเห็นของ 
คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผน 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิ่น รวมถึงความ
เชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

15 
(3) 

 มีการเชื่อมโยงกันของ 
ยุทธศาสตร์ของ อปท. กับ 
ยุทธศาสตร์ระดบัมหภาค 

 (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใชผ้ลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  เทศบาลดำเนินการ 
ออกใบอนุญาตปลูกสร้าง 
ต่อเติม รื้อถอนอาคาร ทำให้ 
การก่อสร้างได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง 

 (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตน้ 

 (2)  มีการนำข้อมูลจาก 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ 
อย่างรอบด้าน 

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 

(2)  มีการนำข้อมูลจาก 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ 
อย่างรอบด้าน 

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดษิฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

(2)  มีการนำข้อมูลจาก 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ 
อย่างรอบด้าน 

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจบุันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ดว้ยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ -
Strength  (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  มีการวิเคราะห์ศักยภาพ 
ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การบริหารจัดการ 
และด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง 
ครบถ้วน 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

ความเห็นของ 
คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผน 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐  

๖5 
(๑๐) 

 ตรวจสอบการความ 
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์
ของ อปท. ตามแบบ ยท.01 
มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ระดับมหาภาค 
นำไปสู่การกำหนด 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
แผนงาน ผลผลติ/โครงการ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการ 
พัฒนาพื้นที ่

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  ตรวจสอบการความ 
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์
ของ อปท. ในเขตจังหวัด 
ตามแบบ ยท.01 มีความ 
เชื่อมโยง สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ระดบัมหภาค 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ 
นโยบาย/ยทุธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  ตรวจสอบการความ 
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์
จังหวัด ตาม 
แบบ ยท.01 มีความ 
เชื่อมโยง สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ระดบัมหภาค 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้งการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น และสัมพนัธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๕)  วิสัยทัศน์ของเทศบาล แสดงออก 
ถึงความต้องการที่จะบรรล ุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและ 
ศักยภาพของท้องถิ่น และม ี
ความสัมพันธ์กับโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

๓.๕ กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งทีจ่ะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นัน้ 
 

(๕)  เทศบาลมีการกำหนด 
กลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การบรรล ุ
วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 
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๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละ 
ประเด็นกลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนบัสนุนตอ่กล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึง่สิ่งใดที่
ชัดเจน 
 

(๕)  เป้าประสงค์ของเทศบาล ม ี
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที ่
กำหนดอย่างชดัเจน 

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิด
จากศักยภาพของพื้นที่จริง ทีจ่ะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  มีการกำหนดจุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ ที่จะนำไปสู ่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร ์
อย่างชัดเจน 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต กำหนดจดุมุ่งหมายในเร่ือง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย กล
ยุทธ์ จุดยืนทางยทุธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชดัเจน 
นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาทอ้งถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี โดยระบแุผนงาน
และความเชื่องโยงดังกลา่ว 

(๕)  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
ในอนาคตของเทศบาล ม ี
ความชัดเจนและเชื่อมโยง 
กับ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า 
เป้าหมาย กลยุทธ์ นำไปสู ่
การจัดทำโครงการพฒันา 
ท้องถิ่นในแผนพฒันา 
ท้องถิ่น 

๓.๙ ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่องโยงองค์รวมทีน่ำไปสูก่าร
พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ป ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนา
ภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๕)   
มีความเชื่อมโยงในภาพรวม 
ของยุทธศาสตร์ อปท.กับ 
ยุทธศาสตร์ระดบัมหาภาคม ี
ความเชื่อมโยง ชดัเจน 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลติ/โครงการ เปน็ผลผลิตทีเ่ป็นชุด
หรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่น
สี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(๕)  ผลผลติ/โครงการ มีการ 
กำหนดเป็นชุดอันหนึ่งอัน 
เดียว นำไปสู่การจัดทำ 
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิน่ 
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

รวมคะแนน ๑๐๐   
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ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ   
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน คะแนนทีไ่ด ้ คิดเป็นร้อยละ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 90 
2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติใน 

เชิงปริมาณ 
10 9 90 

3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติใน 
เชิงคุณภาพ 

10 9 90 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 100 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  ( 60 คะแนน)  ( 49 คะแนน) 81.66 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนนำไปสู่

การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
5 4  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 
ปี 

5 5  

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

5 4  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 4  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 4  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง

ให้ประเทศชาติมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
5 4  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

5 3  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

5 4  

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

5 4  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5  
 รวม 100 87 90.33 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 9 

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเปน็ไปตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามทีไ่ด้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไมส่ามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายไดต้ามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ทีไ่ด้กำหนดไว้  
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 9 

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนนิการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหนา้ที่
หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธผิล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาดำเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  
 

๑๐ 9 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มพีื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐ 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ 60  
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนนิการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(๕) 5 

๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชดัเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(๕) 4 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตัง้
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 4 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกนัทาง
สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 
 

(๕) 5 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัที่ ๑๒ โดย (๑) ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเปน็ศูนย์กลางพฒันา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสูป่ฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสมัฤทธิ์ที่เป็นเปา้หมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกบัดักรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง  (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอยา่งมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม 
(๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมภิาคและความเปน็เมือง (๕) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(๕) 4 



35 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เชน่ (๑) เปลีย่นจากการ
ผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม (๓) เปลีย่นจากการ
เน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้กำเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึง่ไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมตอ่หรือเดินทางไปด้วยกันกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบนั 

(๕) 4 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนนิการเองหรือร่วมดำเนินการ เปน็โครงการต่อยอด
และขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื เปน็
ท้องถิ่นที่พัฒนาแลว้ด้วยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(๕) 4 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑)ความประหยัด 
(Economy)  (๒)ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency)  
(๓)ความมีประสิทธผิล (Effectiveness)  (๔)ความเหลื่อมล้ำใน
การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(๕)ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 3 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(๕) 4 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล 
(effectiveness) ใชบ้อกประสทิธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดข้ึนสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑)มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒)วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(๔)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 5 

รวมคะแนน 100 87 
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 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

               รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลนาจอมเทยีน 2563   มีดงันี ้

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว 
โครงการเพิม่ศักยภาพอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือน 

300,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด 18,745,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการจดัการขยะชุมชนเทศบาลตำบลนาจอมเทยีน 60,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลตำบลนา
จอมเทียน 

50,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการทำความสะอาดและพัฒนาในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

40,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการกำจดัขยะมูลฝอยให้ถูกสขุลักษณะ 100,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผน่ดิน 10,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณชายหาด 20,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 50,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 
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10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการคุม้ครองผู้บริโภคจากเชื้อแบคทีเรียในน้ำและ
น้ำแข็ง 

10,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการคุม้ครองผู้บริโภคจากสารปนเปื้อนในน้ำมัน
ทอดซ้ำ 

10,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการคุม้ครองสุขภาพผู้บริโภคจากการปนเปื้อนเช้ือ
แบคทีเรียสู่อาหาร 

10,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 30,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการบ้านปลา ธนาคารปูที่อยูห่อย 30,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายอาสาสมครท้อง
ถิ่นรักษาโลก( อถล.) 

400,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการTO BE NUMBER ONE ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

40,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการควบคมุและป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 80,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมและตรวจสุขภาพผู้สูงอาย ุ 30,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการควบคมุและป้องกันโรคไข้เลือดออก 200,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการอนามยัโรงเรียน 60,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

50,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วย
ฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

30,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 
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23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการแกไ้ขปัญหาสุนัข และแมวจรจัดในเขต 
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน 

50,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการอนามยัเจริญพันธ ์ 30,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมเยาวชนต้านภัยแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
และโรคเอดส ์

40,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการจดัหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการกำจัดพาหนะโรค 118,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 

8,500,000.00 
กองสาธารณสุขฯ 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาจติปฎิบตัิธรรมนำสุข 250,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการสำรวจข้อมลูพื้นฐานเพื่อการวางแผน 40,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการสำรจข้อมูลและลงทะเบยีนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, 
เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์(เสนอโดยชุมชนทุก
ชุมชน) 

3,000.00 
กองสวัสดิการสังคม 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมสนับสนุชมรมผูส้งูอายุ 60,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเอดส ์ 3,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิกรชุมชน 30,200.00 กองสวัสดิการสังคม 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการสำรวจและจดัทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น 3,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 25,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
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36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตร ี 25,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการ การ
ชุมชน(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน)  

569,700.00 
กองสวัสดิการสังคม 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 

450,000.00 
กองสวัสดิการสังคม 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิของ ศอ.ปส.จ.ชบ. 

100,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการจดัทำสื่อประชาสมัพันธ์ดา้นสุขภาพ (เสนอโดย
ชุมชนท้ายตลอด) 

20,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการตำบลนมแมเ่พื่อ
สายใยรักแห่งครอบครัว 

50,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหลา่กาชาตจังหวัดชลบุรี 

75,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการสำรวจแนะนำสถานประกอบการในเขต
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน(เสนอโดยชุมชนบ้านคลอง
นำชัย) 

10,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการเทศบาลตำบลนาจอมเทยีนเสริมสร้างความสุข
สู่คนพิการ 

200,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ ผู้สูงอายุ 8,180,400.00 กองสวัสดิการสังคม 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,200,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 360,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้พนักงานและลูกจ้าง 50,000.00  สำนักปลัดเทศบาล,กอง
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เทศบาล คลัง 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการรับเสด็จพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

170,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการประเพณีวิ่ง
ควายอำเภอสัตหีบ 

20,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธี
ของอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

170,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารของทางราชการ 

10,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการอินเตอร์เนต็โรงเรียน 1,684,650.00 กองการศึกษา 

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โครงการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้เด็ก
ปฐมวัย (แผนชุมชนบ้านอำเภอพัฒนา, ชุมชนท้ายตลาด 
และชุมชนบ้านอำเภอ) 

500,000.00 
กองการศึกษา 

55. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการวันวิชาการ (เสนอโดยทุกชุมชน) 60,000.00 กองการศึกษา 

56. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 100,000.00 กองการศึกษา 

57. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก
และระดับประเทศ 

50,000.00 
กองการศึกษา 

58. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โครงการจดัการแข่งกีฬาชุมชนสมัพันธ์ (ปผนชุมชนทุก
ชุมชน) 

100,000.00 
กองการศึกษา 

59. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แผนชุมชนทั้ง 9 
ชุมชน) 

100,000.00 
กองการศึกษา 

60. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น (แผนชุมชนท้ัง 
9 ชุุมชน) 

50,000.00 
กองการศึกษา 
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61. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โครงการพิธีเปดิโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบนาจอม
เทียน 

50,000.00 
กองการศึกษา 

62. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โคครงการจดังานประเพณลีอยกระทง (แผนชุมชนท้ัง 9 
ชุมชน) 

938,000.00 
กองการศึกษา 

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการจดังานวันไหลท้องถิ่น (แผนชุมชนท้ัง 9 ชุมชน) 138,000.00 กองการศึกษา 

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา (แผนชุมชนทั้ง 
9 ชุมชน) 

150,000.00 
กองการศึกษา 

65. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โครงการส่งเสริมวันสำคัญศาสนา (แผนชุมชนทั้ง 9 
ชุมชน) 

15,000.00 
กองการศึกษา 

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 300,000.00 กองการศึกษา 

67. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชลบุร ี 50,000.00 กองการศึกษา 

68. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โครงการเทดิทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (แผน
ชุมชนทั้ง 9 ชุมชน) 

100,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

69. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานนมัสการ
พระพุทธสิหิงคง์านประเพณสีงกรานต์และงานประจำปี
จังหวัดชลบุร ี

170,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

70. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 
(ค่ายพุทธบุตร) 

150,000.00 
กองการศึกษา 

71. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนอนุบาล 3,396,000.00 กองการศึกษา 

72. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,684,650.00 กองการศึกษา 

73. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการอาหารเสรมินม 2,025,070.00 กองการศึกษา 
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74. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ โครงการจดังานวันเทศบาล 27,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

75. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย 1,500,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

76. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ โครงการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล 600,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

77. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอำเภอนาจอมเทียน 600,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

78. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลและลูกจ้างใน
ประเทศ 

500,000.00 

 

สำนักปลดัเทศบาล 

79. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 
โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

30,000.00 กองคลัง 

80. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 
โครงการอุดหนุนงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอสตัหีบ 
จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 

170,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

81. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ โครงการบริการจดัเก็บภาษีเคลื่อนที่ 25,000.00 กองคลัง 

82. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 3,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

83. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ โครงการจดักิจกรรม จิตอาสา 100,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

84. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายคณะ
รักษาความสงบแห่งชาตริัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุ ี

80,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

85. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 
โครงการเงินชดเชยค่าก่อสร้างกรณีที่โครงการหรืองาน
ก่อสร้างได้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 

300,000.00 
สำนักปลดัเทศบาล 

86. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 
โครงการออกตรวจความสงบเรยีบร้อยในชุมชน (เสนอ
โดยชุมชนท้ายตลาด) 

50,000.00 
สำนักปลดัเทศบาล 
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87. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย (เสนอโดยชุมชนหัว
ตลาด) 

120,000.00 
สำนักปลดัเทศบาล 

88. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 
โครงการอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(เสนอโดยชุมชนชายทะเล) 

100,000.00 
สำนักปลดัเทศบาล 

89. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 
โครงการฝึกทบทวนด้านป้องกันและเบาเทาสาธารณภัย
และเทศกิจ (เสนอโดยชุมชนชายทะเล) 

50,000.00 
สำนักปลดัเทศบาล 

90. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 
โครงการฝึกอบรมให้ความรูด้้านการจราจร(เสนอโดย
ชุมชนหัวตลาด) 

100,000.00 
สำนักปลดัเทศบาล 

91. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 600,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

92. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 
โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัสิทธิหน้าท่ี และ
ระเบียบกฎหมายที่ต้องปฎิบัติให้กับประชาชน 

30,000.00 
สำนักปลดัเทศบาล 

93. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ โครงการจดัหาชุดดบัเพลิงพร้อมอปุกรณ์กันไฟ 250,000.00 สำนักปลดัเทศบาล 

94. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคม 
โครงการก่อสร้างถนน ศ.ส.ล. ซอยนาจอมเทียน 15 ต่อ
จากของเดิม อยู่ที่ 9 (เสนอโดยชมุชนบ้านคลองนำชัย) 

6,446,000.00 กองช่าง 

95. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคม 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต (ซอย
นาจอมเทียน-สวนนงนุช) หมู่ที่ 8 

5,500,000.00 
กองช่าง 

96. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคม โครงการก่อสร้างทางเท้าชายหาดบ้านอำเภอ หมู่ที่ 3 405,000.00 กองช่าง 

97. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคม โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเกบ็วัสด ุ 486,000.00 กองช่าง 

98. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคม โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอเนกประสงค์ หมูที่ 1 256,000.00 กองช่าง 

99. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคม 
โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอย
เชื่อมซอยนาจอมเทียน48) หมู่ที่ 3 

320,000.00 
กองช่าง 
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100. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคม 
โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (ซอย
เชื่อมซอยนาจอมเทียน 30 เมืองใหม่) หมู่ที่ 4 

180,000.00 
กองช่าง 

101. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตแบบพอเพียง 50,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

102. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน (เสนอโดยชุมชน
ชายทะเลและชุมชนท้ายตลาด) 

100,000.00 
กองสวัสดิการสังคม 

103. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุุมชน (เสนอโดย
ชุมชนชายทะเล) 

25,000.00 
กองสวัสดิการสังคม 

104. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสวัสดิการชุมชน 
(เสนอโดยทุกชุมชน) 

50,000.00 
กองสวัสดิการสังคม 

105. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการ (เสนอโดยชุมชน
บ้านนาจอมเทียน) 

45,000.00 
กองสวัสดิการสังคม 
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สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน สัตหีบ จ.ชลบุรี  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 11 110,167,000.00 1 300,000.00 - - - - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และ 
การจัดการชายฝั่งแบบบรูณาการ 

18 21,930,000.00 14 19,565,000.00 6 15,288,139.89 6 13,693,739.89 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 38 26,768,600.00 32 20,882,300.00 17 18,855,226.05 16 10,355,226.05 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 37 10,110,720.00 26 12,231,370.00 14 9,338,756.00 14 9,283,556.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ 21 5,905,000.00 20 4,735,000.00 8 2,431,173.03 7 931,173.03 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 18 19,975,000.00 7 13,593,000.00 7 13,593,000.00 - - 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 270,000.00 5 270,000.00 1 16,299.00 1 16,299.00 

รวม 148 195,126,320.00 105 71,576,670.00 53 59,522,593.97 44 34,279,993.97 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563   ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มดีังนี้   

 ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด 18,745,000.00 13,618,701.89 3,531,898.11 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการทำความสะอาดและพัฒนาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 40,000.00 14,671.00 25,329.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณชายหาด 20,000.00 19,978.00 22.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 50,000.00 20,149.00 29,851.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการคุม้ครองสุขภาพผู้บริโภคจากการปนเปื้อนเช้ือแบคทีเรียสู่
อาหาร 

10,000.00 9,510.00 490.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 30,000.00 10,730.00 19,270.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิใน
เยาวชน 

40,000.00 39,075.00 925.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการควบคมุและป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 80,000.00 48,733.00 31,267.00 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมและตรวจสุขภาพผู้สูงอาย ุ 30,000.00 23,313.30 6,686.70 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการควบคมุและป้องกันโรคไข้เลือดออก 200,000.00 197,450.00 2,550.00 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการอนามยัโรงเรียน 60,000.00 51,559.75 8,440.25 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน
พื้นฐาน 

30,000.00 24,010.00 5,990.00 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการแกไ้ขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลตำบลนาจอม
เทียน 

50,000.00 45,060.00 4,940.00 
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14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการอบรมเยาวชนต้านภัยแกไ้ขปัญหายาเสพตดิและโรคเอดส์ 40,000.00 33,775.00 6,225.00 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครื่อข่ายแบบมุมมองคงที่
สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย 

8,500,000.00 0.00 0.00 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอาย ุ 60,000.00 5,350.00 54,650.00 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาล
ตำบลนาจอมเทียน 

450,000.00 446,000.00 4,000.00 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิของ ศอ.ปส.จ.ชบ. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

100,000.00 100,000.00 0.00 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต โครงการจดัทำสื่อประชาสมัพันธ์ดา้นสุขภาพ 20,000.00 20,000.00 0.00 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบรุ ีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

75,000.00 75,000.00 0.00 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,180,400.00 7,699,700.00 480,700.00 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,200,000.00 1,187,200.00 12,800.00 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 360,000.00 359,000.00 1,000.00 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา เงินอุดหนุนส่วนราชการ 170,000.00 170,000.00 0.00 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 
โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานประเพณีวิ่งควาย 
ประจำปี 2563 

20,000.00 20,000.00 0.00 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา เงินอุดหนุนส่วนราชการ 170,000.00 170,000.00 0.00 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,684,650.00 832,920.00 851,730.00 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้เด็กปฐมวยั 500,000.00 414,000.00 30,800.00 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 100,000.00 28,920.00 71,080.00 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 100,000.00 74,200.00 25,800.00 
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31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 938,000.00 910,500.00 27,500.00 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา 15,000.00 7,328.00 7,672.00 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 300,000.00 267,570.00 32,430.00 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม เด็กและเยาวชน (ค่ายพุทธบุตร) 150,000.00 141,198.00 8,802.00 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 3,396,000.00 3,396,000.00 0.00 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,684,650.00 832,920.00 851,730.00 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ค่าอาหารเสรมิ (นม) 2,025,070.00 2,018,000.00 7,070.00 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ โครงการจดังานวันเทศบาล 27,000.00 8,360.00 18,640.00 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย 1,500,000.00 0.00 0.00 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์ิน 30,000.00 27,880.00 2,120.00 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ เงินอุดหนุนส่วนราชการ 170,000.00 170,000.00 0.00 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ โครงการจดักิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 100,000.00 72,466.00 27,534.00 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 120,000.00 41,280.00 78,720.00 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 600,000.00 361,235.03 238,764.97 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ ชุดดับเพลิง 250,000.00 249,952.00 48.00 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคม 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาจอมเทียน 15 ต่อจากของเดมิ หมู่
ที่ 9 

6,446,000.00 0.00 0.00 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคม 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรตี (ซอยนาจอมเทียน – 
สวนนงนุช) หมู่ที่ 8 

5,500,000.00 0.00 0.00 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคม โครงการก่อสร้างทางเท้าชายหาดบ้านอำเภอ หมู่ที่ 3 405,000.00 0.00 0.00 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคม โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเกบ็วัสด ุ 486,000.00 0.00 0.00 
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50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคม โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 256,000.00 0.00 0.00 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคม 
โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (ซอยเชื่อมซอยนาจอม
เทียน 48) หมู่ที่ 3 

320,000.00 0.00 0.00 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคม 
โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยนาจอมเทียน 30 
เมืองใหม่) หมู่ที่ 3 

180,000.00 0.00 0.00 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 100,000.00 16,299.00 83,701.00 
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  4. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

จากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบล
นาจอมเทียน เทศบาลให้หน่วยงานใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ผลการสำรวจความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.40  ทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

 5. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนส่วน
ใหญ่ได้ 
  2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  มีจำนวนมากแต่
งบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการได้หมดตามแผนฯ  
  3. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิน่ยังมีการ
เสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการ
ดำเนินการ 
  4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความ 
ต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่ได้รับ ประโยชน์
จากการร่วมทำประชาคมเพ่ือเสนอโครงการเท่าที่ควร 
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ส่วนที่ 4   
  

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมการติดตามประเมินผลสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ 2563  
1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
1) จำนวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น   11   โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการในเทศบัญญัติ จำนวน    1   โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ    0     โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  0 ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ 
1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
1) จำนวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น   18   โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการในเทศบัญญัติ จำนวน    14   โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ     6    โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  42.86 ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ 
1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
1) จำนวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น   37   โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการในเทศบัญญัติ จำนวน    32   โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ    17     โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  53.13 ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ 
1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  
1) จำนวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น   37   โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการในเทศบัญญัติ จำนวน   26   โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ    14     โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  53.85 ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ 
1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
1) จำนวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น   21   โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการในเทศบัญญัติ จำนวน   20   โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ     8    โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  40 ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ 
1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคมนาคม 
1) จำนวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น   18   โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการในเทศบัญญัติ จำนวน    7   โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ   7      โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  100  ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ 
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1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1) จำนวนโครงการในแผนพัฒนาทั้งสิ้น   5   โครงการ 
2) จำนวนโครงการที่นำมาดำเนินการในเทศบัญญัติ จำนวน    5   โครงการ 
3) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ    1     โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ  20 ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ 
 
1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
1.2.1 เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมโครงการ

ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจำนวนครบถ้วนตามท่ีกำหนด 
1.2.2 เป้าหมายจำนวนหมู่บ้าน จำนวนโรงเรียน จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ดำเนินการตามโครงการ ครบ

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
1.2.3 เป้าหมายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ 
1.2.4เป้าหมายด้านสิ่งปลูกสร้าง จำนวนแห่งที่ดำเนินการ เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ 
1.2.5 เป้าหมายด้านสถานที่ดำเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการ

หลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
2) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับ

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน 
3) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายและ

งบประมาณท่ีมีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้ 

2.2 ข้อสังเกต /ข้อเสนอแนะ  
1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
2) การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/

โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา  
เพ่ือให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้
ในปีงบประมาณนั้น 

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ 
อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้อง
ปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป   

   2.3 ผลจากการพัฒนา  
 จากผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน สามารถ

ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนและชุมชน คือ เกิดความเชื่อมโยงในด้านการพัฒนาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
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สนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น  รวมทั้งสามารถรองรับประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลได้เป็นอย่างดี เพราะมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้เกิด
ความสวยงามได้มาตรฐาน ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้ เพ่ิมขึ้น สร้างระบบการเฝ้าระวังภัยให้กับประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเป็นต้น งานพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ประชาชน เยาวชน เกิดความรัก 
ความหวงแหนช่วยกันดูแล บำรุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างมีดุลยภาพมากยิ่งขึ้น  สามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน/ชุมชนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น 
การจัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุข เครื่องมือแพทย์และแพทย์มาบริการประชาชนทำให้มีเครื่องมือเครื่องใช้และ
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รองรับการใช้บริการทางด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
การอบรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆ ให้แก่ประชาชนทำให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ เบื้องต้นได้ ส่งผลให้สุขภาพ
อนามัยของประชาชนแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนำไปสู่การพัฒนา ตลอดจนได้รับบริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปา 
ไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน 

 
 
 

……………………………………………………….. 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 
เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

………………………………… 

  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นผ พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณตามท่ีจ่ายจริง โดยวัดผลความสำเร็จในเรื่อง ปริมาณ เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ ความ
พึงพอใจและประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ และได้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เมื่อวันที่  15   ธันวาคม  2563 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3)  จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ   ณ   วันที่   16   ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
             
     (นายสมพงษ์   สายนภา) 
              นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน 
 
 
 
 
 
 


