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   ส่วนที่ 1  บทน ำ 
------- 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา พนักงานเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน 
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล
สามัคคีพัฒนา 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนาให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล
สามัคคีพัฒนาหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก  ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้             
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
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รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนามีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
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เทศบาลต าบล
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนามาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภออากาศอ านวย  และจังหวัดสกลนครด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนาใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลสามัคคีพัฒนาคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนาเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล..../เทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา 
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 
**************** 

1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565 
    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565 
     1.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาเป็นแผนที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 
2561-2565   ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
ในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดสกลนคร อ าเภออากาศอ านวย และแผนชุมชนต าบลสามัคคีพัฒนา  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง        

       ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        2.1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อ 
การเกษตร  เพ่ือการอุปโภคและบริโภคพัฒนาการเกษตร  เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา ครูให้ 
เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐาน 

2.3 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
และชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
ประชาชนและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงาน
ในท้องถิ่น 
  2.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
  และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ 
  2.5  ด าเนินการโครงการเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรคและ 
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ 
ประชาชนในทุกระดับ  ให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 เพ่ือสร้างสังคมเป็นธรรมและมีสังคมที่มีคุณภาพ  ทุกคนมีความ
มั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้
ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรม 
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   จุดมุ่งหมายที่  2เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะ
และการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สถาบันทางสังคมและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  สามารถปรับตัว
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
      จุดมุ่งหมายที่ 3 เพ่ือพัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบน
ฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร้างการ
ผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
      จุดมุ่งหมายที่ 4 เพ่ือสร้างความมั่นของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัต ิ
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์การเกษตร 
        แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
        แนวทางการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  

      แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ 
      ปัญญาท้องถิ่น           

       แนวทางการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาการ ส่งเสริมการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมและ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 6 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   
        แนวทางการพัฒนาที่ 7 การพัฒนาการจัดการศึกษาและการสนับสนุนส่งเสริม 
        การศึกษา 
        แนวทางการพัฒนาที่ 8 การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
        แนวทางการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาการสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการคุณภาพ 
        ชีวิตสตรีเด็ก คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
        แนวทางการพัฒนาที่ 10 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค 

      แนวทางการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาการจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางการพัฒนาที่ 12  การบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว  สวนสาธารณะ  และ 
      สถานที่สาธารณะ  
      แนวทางการพัฒนาที่ 13 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน   

     แนวทางการพัฒนาที่ 14 การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความ 
     ปลอดภัยในชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

       แนวทางการพัฒนาที่ 15 การพัฒนาการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น 
      แนวทางการพัฒนาที่ การพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชา 
      สังคม 
      แนวทางการพัฒนาที่ 16 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

    5) วิสัยทัศน์  
    “ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ประชาชนสุขภาพดี เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ” 
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  1.2.4แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560) 
   ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร ์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตรและอุสาหกรรม 

-แนวทางการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
-แนวทางการพัฒนาตามแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพยีง 
-แนวทางการพัฒนาจัดหาและพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

3 
 
2 
 

28 

100,000 
 
250,000 
 
5,460,000 

 
- 
 
 
1 

 
- 
 
 

299,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

-แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 
-แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชนการฝึกอบรมและการส่งเสริม
อาชีพ 

13 
 
 
8 

630,000 
 
 
670,000 

3 
 
 
1 

144,000 
 
 

15,960 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

-แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
และการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
-แนวทางการพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ 
-แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์การ
ส่งเสริมสวัสดิการคุณภาพชีวิต  สตรี  
เด็ก  คนชรา  ผูพ้ิการและผู้ด้อยโอกาส 
-แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันควบคุมโรค 

16 
 
6 
 

10 
 
 
4 

4,020,000 
 
335,000 
 
760,000 
 
 
670,000 

6 
 
1 
 

10 
 
 
3 

4,074,527.30   
 

173,000 
 

347,860 
 
 

89,050 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-แนวทางการพัฒนาการจัดการอรุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
-แนวทางการพัฒนาการบ ารุงรักษา
สถานที่ท่องเท่ียวสวนสาธารณะและ
สถานที่สาธารณะ 

16 
 
5 

2,800,000 
 
750,000 

1 20,760 

ยุทธศาสตร์การบรหิาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

-แนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
-แนวทางการพัฒนาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  รกัษาความ
ปลอดภัยในชวีิตและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
-แนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหายา
เสพติด  การทุจริต  คอรัปชั่น 
-แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
ประชาธิปไตยและกระบวนการประชา
สังคม 
-แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

82 
 
 
8 
 
 
 
4 
 
3 
 
 

17 

13,570,000 
 
 
1,550,000 
 
 
 

370,000 
 

55,000 
 
 

2,035,000 

22 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 3,289,000 
 
 

157,910 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
  

รวม 221 34,025,000 53 8,641,067.30  
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สรุปโครงกำรรำยยุทธศำสตร์  โครงกำรพัฒนำเฉพำะ  2561 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

เฉพาะ  2561 

โครงการตามเทศ
บัญญัติงบประมาร

รายจ่ายประจ าปี 2561 

โครงการที่ด าเนินการและลงนาม
ในสัญญาแล้ว  (ตุลาคม  2560-

ถึงมีนาคม  2561) 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
กำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรชัญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
 

80,000 
 

40,000 

    

รวม 4 120,000     
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรค้ำกำรลงทนุและกำรท่องเที่ยว 
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
8 

 
 

630,000 

 
 

4 

 
 

155,000 

 
 

1 

 
 

120,000 
รวม 8 630,000 4 155,000 1 120,000 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพใน
กำรแขง่ขัน 
-แผนงานรักษาความงบภายใน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
1 
11 
1 
15 
7 

 
 

150,000 
3,645,400 
150,000 

12,814,000 
355,000 

 
 
- 
5 
3 
9 
4 

 
 
- 

1,933,800 
55,000 

12,022,000 
230,000 

 
 
  
3 
2 
3 
1 

 
 
 

4,158,100  
ไม่ใช้งบประมาณ 

36,550 
60,330 

รวม 35 17,114,400 21 14,240,800 9 4,254,980 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณำกำรอยำ่งสมดุลและยั่งยืน 
-แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการพาณิชย ์
-แผนงานสาธารณสุข 

 
 
2 
9 
2 
4 

 
 

100,000 
885,000 

1,060,000 
100,000 

 
 
- 
- 
- 
4 

 
 
- 
_- 
- 

85,000 

 
 
 
 
  

 

รวม 17 2,145,000 4 85,000   
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิ
บำลและควำมมั่นคง 
-แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
-แผนงานรักษาความสงบ 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานการพาณิชย ์

 
 

14 
2 
8 
55 
2 

 
 

1,310,000 
470,000 

1,050,000 
27,097,440 

100,000 

 
 

10 
4 
- 

27 
3 

 
 

305,000 
290,000 

- 
5,409,000 

36,100 

 
 
2 
3 
 
9 
  
 

 
 

11,000 
155,270 

 
1,692,000 

  

รวม 81 30,027,440 44 6,040,100 15 1,858,270 
รวมทั้งสิ้น 145 50,036,840 73 20,520,900 25 6,233,250 
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สรุปโครงกำรรำยยุทธศำสตร์  โครงกำรพัฒนำเฉพำะ  2562 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามเทศ
บัญญัติงบประมาร

รายจ่ายประจ าปี 2562 

โครงการที่ด าเนินการและลงนาม
ในสัญญาแล้ว  (ตุลาคม  2561-

ถึงกันยายน 2562) 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
กำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรชัญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.1 แผนงานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 
 
 
 
1 
3 

 
 
 
 

10,000 
32,900 

  

รวม  42,900   
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรค้ำกำรลงทนุและกำรท่องเที่ยว 
2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.2 แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแขง็ให้ชุมชน 
2.3 แผนงานการศึกษา 

 
5 
1 
2 

 
70,000 
50,000 
100,000 

 

 
 

  

 
 
  

รวม 8 220,000     
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตทีด่ ี 
3.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.2 แผนงานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
4 
20 
33 
3 

 
 

 170,000 
5,156,900 
214,900 
105,000 

 
 
  
  

 
 
 
  

รวม 60  5,646,800      
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณำกำรอยำ่งสมดุลและยั่งยืน 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
4.2 แผนงานเคหะและชุชน 

 
 
9 
8 
  

 
 

220,000 
195,000  

 
 
 
 
  

 

รวม 17  415,000    
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิ
บำลและควำมมั่นคง 
5.1 แผนงานรักษาความสงบ 
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.3 แผนงานบริหารงานคลัง 
5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

10 
7 
2 
48  

 
 

608,000 
375,000 
255,000 

7,505,200  

 
 
  
  
 
  

 
 
 
 
 
    

รวม 67  8,743,200      
รวมทั้งสิ้น 156  15,067,900      
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   3.  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  3.1 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงำนสนับสนุน ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

๑ . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

ด้านการเศรษฐกิจ -แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัดเทศบาล กองสวัสดิการสังคม - - 

๒.ยุทธการพัฒนาการค้า   
ก า ร ล ง ทุ น   แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยว 

ด้านการเศรษฐกิจ -แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
  
-แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองการศึกษา 

กองสวัสดิการสังคม  
 
 
  

 
 
 
  

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี 

บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร้ า งความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
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3.  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  3.1 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ด้านการ
เศรษฐกิจ 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการฯ  
 
 

- 
- 

- 
- 

๕.ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

-บริหารงาน
ทั่วไป 
 
 
-ด้านการ
เศรษฐกิจ 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานบริหารงานคลัง 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงาน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-ส านักปลัดเทศบาล 
-กองคลัง 
-ส านักปลัดเทศบาล 
 
-กองช่าง 

  
 
 
 

  

 

 

  

รวม     
 
หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมหีลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย 
   หน่วยงานตามความเป็นจริงได้   
  2.  ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจา้ปขีองเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน 
   และสังคม เป็นต้น   
  3.  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน 
   สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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3.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)   
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง (ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ
ที่ด าเนินการ

จริง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
 

 

 

 

 

 

1 โครงการก่อสร้าง
รั้วและป้าย
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา  

  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล   259,400                                          เด็กมีห้องน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง  

2  โครงการ
ก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองผือ  
หมู่ที่  4 

  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล    259,400                                         มีสถานท่ีเพียงพอใน
การเรยีนการสอนของ
เด็กนักเรยีน  

กองช่าง  

3 โครงการก่อสร้าง
โรงอาหาร
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา  

  รายละเอียดตามแบบของเทศบาล  180,000                                                  มีอาคารส านักงานท่ีได้
มาตรฐานสามารถ
ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวก  

กองช่าง  
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 3.1.2ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)    

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ าเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  
และประชาชนท่ัวไป   

     150,000   ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

5 โครงการต่อเติมห้อง
ท างานกองคลัง  

    239,000      ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

6  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่  6  
สายบ้านนางทอง
ใคร  ไตรวงค์ย้อย 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  
และประชาชนท่ัวไป   

    485,000                                             ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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3.1.2ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)    
 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่  8  
สายบ้านนางวิรตัน์  
ธรรมวงศา 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  
และประชาชนท่ัวไป   

    109,000  มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

8  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่  8  
สายบ้านนายมงคล  
ต้นภูบาล 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  
และประชาชนท่ัวไป   

  193,000   มีถนนท่ีได้มาตรฐาน  ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่  9  
สายบ้านนางสมร -
บ้านนางบังอร 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  
และประชาชนท่ัวไป   
 

  64,000 มีถนนท่ีได้มาตรฐาน                                               ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก 

กองช่าง 
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3.1.2ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)    
 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่  8 ซอย
บ้านนายค าสิงห ์ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  
และประชาชนท่ัวไป   

  27,000  มีรางระบายน้ าที่
มาตรฐาน 

ระบายน้ าเสียจากครัวเรือ
ได ้

กองช่าง 

11  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหลังศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ดอนทอย หมู่ที่ 3 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  
และประชาชนท่ัวไป       

   278,000  มีรางระบายน้ าที่
มาตรฐาน 

 ระบายน้ าเสียจากครัว
เรือได ้

กองช่าง 

12   โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า  หมู่ที่  
10  สายบ้านนาย
ราศี - บ้านนาย
สุวรรณ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง    
 
 
 

   190,000 มีรางระบายน้ าที่
มาตรฐาน                                           

 ระบายน้ าเสียจากครัว
เรือได ้

กองช่าง 
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3.1.2ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)    
 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ า  หมู่ที่  
2  สายบ้านนาย
วิโรจน์ - นานาย
ประเสริฐ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง     380,000 มีรางระบายน้ าที่
มาตรฐาน 

ระบายน้ าเสียจากครัวเรือ
ได ้

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่  
10 สายบ้านนาย
ทองปาน -บ้านนาย
ราศี  คุณบรุาณ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง        140,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      มีรางระบายน้ าที่
มาตรฐาน 

 ระบายน้ าเสียจากครัว
เรือได ้

กองช่าง 

15  โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าออก
จากพ้ืนท่ีการเกษตร  
หมู่ที่  9 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง    
 
 

  321,000   มีรางระบายน้ าที่
มาตรฐาน                                               

 ระบายน้ าเสียจากครัว
เรือได ้

กองช่าง 
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3.1.2ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)    
 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  1  
สายบ้านนางอ าไพ - บ้านนางนงค์
รัก 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง     477,000 มีรางระบายน้ าที่
มาตรฐาน 

ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือได ้

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  2  
สายบ้านนายประชา - สนามกีฬา
ใหม ่

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง     294,000  มีรางระบายน้ าที่
มาตรฐาน 

 ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือได ้

กองช่าง 

18  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7 สาย
บ้านนายพิณ-บ้านนายอ็าด 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่างทั่วถึง 
 
 
 

  236,000 ขยายเขตประปา
ตามแบบ
มาตรฐานของ
เทศบาล                                           

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง  

กองช่าง 
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3.1.2ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)    
 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สาย
บ้านนายวันนา โพสาวัง  -  นาย
สัมพันธ์  แก้วฝ่าย 

  148,000  มีรางระบายน้ าที่
มาตรฐาน 

ป้องกันดินหล่นลง
ท่อระบายน้ าได ้

กองช่าง 

20 โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่  5  
สายบ้านนายประสาท  เคนไช
ยวงค์ - บ้านนายพลชัย  แก้วก่า  

   62,800   มีรางระบายน้ าที่
มาตรฐาน 

ระบายน้ าเสียจาก
ครัวเรือได้  

กองช่าง 

21  โครงการขยายท่อเมนประปา  
หมู่ที่  9  สายนาค า 

 
 

 30,000  ถนนลูกรังที่ได้
มาตรฐานตาม
ปริมาตรดินลูกรัง
ที่ก าหนดตาม
แบบ                                                

ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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3.1.2ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)    
 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 โครงการขุดลอกประปา  หมู่ที่  4   80,000  ถนนลูกรังที่ได้
มาตรฐานตาม
ปริมาตรดินลูกรัง
ที่ก าหนดตาม 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการขุดสระประปาบ้านนา
ดอกไม้  หมู่ที่ 5 

  
 

 124,000   ถนนลูกรังที่ได้
มาตรฐานตาม
ปริมาตรดินลูกรัง
ที่ก าหนดตาม 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

24  โครงการถมดินลูกรังหน้า
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา  

 
 
 

  50,000   ถนนลูกรังที่ได้
มาตรฐานตาม
ปริมาตรดินลูกรัง
ที่ก าหนดตาม                                               

 ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

กองช่าง 
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3.1.2ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)    
 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่
ที่  1  สายดงเสียว-ดงมะกุ้ม 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไป
มาของประชาชนในต าบล  และประชาชน
ทั่วไป   
 

ปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 950 
ลูกบากศ์เมตร  
พร้อมปรับเกลี่ย 

50,000  ถนนลูกรังที่ได้
มาตรฐานตาม
ปริมาตรดินลูกรัง
ที่ก าหนดตาม 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

26 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่
ที่  3  สายหลังโรงเรยีนบ้านดอน
ทอย - สู่พื้นที่การเกษตร 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไป
มาของประชาชนในต าบล  และประชาชน
ทั่วไป   

ปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า950ลูก
บากศ์เมตร  พร้อม
ปรับเกลีย่ 

50,000    ถนนลูกรังที่ได้
มาตรฐานตาม
ปริมาตรดินลูกรัง
ที่ก าหนดตาม 

 ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

27  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่
ที่  7 สายโรงเรียนบา้นหนองสาม
ขา - หนองเบ็ญ 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไป
มาของประชาชนในต าบล  และประชาชน
ทั่วไป   
 

 ปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า950ลูก
บากศ์เมตร  พร้อม
ปรับเกลีย่ 

50,000   ถนนลูกรังที่ได้
มาตรฐานตาม
ปริมาตรดินลูกรัง
ที่ก าหนดตาม                                                

 ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

28  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่
ที่  10  สายหนองตากแห -นา
นายไพจิตร-นานายสีแพง 

 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไป
มาของประชาชนในต าบล  และประชาชน
ทั่วไป   
 

 ตามแบบของ
เทศบาล 

79,000   ถนนลูกรังที่ได้
มาตรฐานตาม
ปริมาตรดินลูกรัง
ที่ก าหนดตาม                                                

 ประชาชนสัญจรไป
มาไดส้ะดวก 

กองช่าง 

29  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่
ที่  8 สายหนองตาหิต - หัวโคก
เหมือด 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไป
มาของประชาชนในต าบล  และประชาชน
ทั่วไป   

ตามแบบของ
เทศบาล 

79,000  ซ่อมแซมระบบ
ประปาใช้งานได ้

ระบบประปา
ท างานตามปกต ิ

กองช่าง 
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3.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีเ่ทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)    

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีด าเนินการ
จริง (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30  โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร  
หมู่ท่ี  4 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมาของประชาชนใน
ต าบล  และประชาชนท่ัวไป   

 96,000                                      กองช่าง 

31  โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังหมู่ท่ี  2  สายจาก
ถนนลาดยาง -สี่แยก
หนองซ่อม  - สาย
หนองปลาดุก - นานาย
นเรศ  ไตรวงค์ย้อย 

 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน
การสญัจรไปมาของประชาชนใน
ต าบล  และประชาชนท่ัวไป   

 59,000    กองช่าง 

32  โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถนนสายหนองผือ 

 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน
การสญัจรไปมาของประชาชนใน
ต าบล  และประชาชนท่ัวไป   

 37,000    กองช่าง  

รวม     
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ส่วนที่ 3  ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
************************ 

1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา...ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่.30 
กันยายน 2562 เป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา  

20 19.45 97.27 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14.90 99.39 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 63.09 97.06 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา       10 9.54 95.45 
 3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาในเขตจังหวัด       10 9.54 95.45 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.63 96.36 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.90 98.18 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.90 98.18 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.90 98.18 
 3.8 แผนงาน       5 4.90 98.18 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4.90 98.18 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.81 96.36 

รวมคะแนน  100 97.44 97.44 
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  1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
ของเทศบำลต ำบลสำมัคคีพัฒนำ 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3    

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2    

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2    

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2    

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2    

1 .6  ข้ อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประ เพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2    

 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : เทศบาลต าบลสามคัคีพัฒนา   หน้า 28 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า  ป่ า ไ ม้  ภู เ ข า  คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2    

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2    

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา 

3    

รวม 20    
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ค ว า ม ส อด คล้ อ ง ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนาในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2    

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1    

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เ ช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2    

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2    

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2    
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2    

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2    

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2    

2.9  ผลที่ ไ ด้ รั บจากการด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1    

รวม 15    
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  1.4 ยุทธศำสตร์ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศำสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามัคคี

พัฒนา 
สอดคล้อ งกั บสภาพสั งคม  เศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา  และ เ ช่ื อม โ ยงหลั กประชา รั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10    

3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนาในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10    

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10    

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5    
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.. 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5    

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5    

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5    

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนาที่มีความชัดเจน น าไปสู่
ก า รจั ดท า โ คร งการพัฒนาท้ อ งถิ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5    
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเ ช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา 

5    

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5    

รวม     
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา...ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่....30...
กันยายน  2562 เป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 9.72 97.27 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมำณ  
10 9.72 97.27 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภำพ  

10 9.72 97.27 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 9.63 87.60 
5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 57.72 96.2 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.90 98.18 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.90 98.18 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.90 98.18 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4.81 96.36 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4.81 96.36 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.63 92.72 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.72 94.54 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4.81 96.36 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.81 96.36 

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.63 92.72 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4.81 96.36 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.81 96.36 
รวมคะแนน  100 96.51 96.51 
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  2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10    

รวม     
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

10    

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม     
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ   
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10    

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเ ชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม     
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  2.5  แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาในมิติต่าง ๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลั กการบู รณาการ  ( Integration)  กั บ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาที่ มี พื้ นที่
ติดต่อกัน 
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4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่ น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม     
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

5 โครงกำรพัฒนำ 65    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนาและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนาที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5    

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5    

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เป้ าหมายของ โครงการ  หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใครคื อกลุ่ ม เป้ าหมายหลัก  ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5    
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

5    

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึด
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
ใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การ
รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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 5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม ส อด ค ล้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้ าง เศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้ างสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5    

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5    

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5    

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 
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 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด  (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีก ารก าหนดดัชนี ชี ้วัด ผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ เ กิ ด ที่ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5    

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ  (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5    

รวม 65    

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
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3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (วันท่ี 1 ตลุำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
3.1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
จำกตำรำงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
  จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บทั้งหมด 400  ราย  ทั้งเพศชายและเพศหญิง  จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงอายุ  60  ปี  ขึ้นไปส่วนมากส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา  มีรายได้เฉลี่ย  
5,000  บาท  ความถี่ในการรับบริการจากเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  2-3  ครั้งต่อปีงานที่รับบริการบ่อยที่สุด
คืองานสวัสดิการสังคมที่ติดต่อขอรับบริการมากท่ีสุด  ของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร  ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ได้แบ่งการ
ประเมินออกเป็น  4  งานบริการ  5  ด้าน    ดังนี้คือ  สรุปได้ดังนี้ 

1.งำนด้ำนกำรศึกษำ 
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านการศึกษา ในภาพรวมของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีคุณภาพการให้บริการค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.64 ( x= 4.23) ) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจร้อยละ 86.93 ( x = 4.35) รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจร้อยละ 85.49 ( x = 4.27) ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.64 ( x = 
4.23) และ ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 82.14 ( x = 4.11) ตามลาดับ 

2. งำนด้ำนทะเบียน 
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านทะเบียน ในภาพรวมของเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนาอยู่ในระดับ
มาก โดยมีคุณภาพการให้บริการค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.95 ( x = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกโดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 87.00 ( x = 4.35) รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อย
ละ 85.63 ( x = 4.28) อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 85.49 ( x = 
4.27) ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.95 ( x =4.25) ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.17 ( x = 4.21) และด้านช่องทางการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.00 ( x = 4.15) ตามลาดับ  

3. งำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล 
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ในภาพรวมของเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา อยู่ในระดับมาก โดยมีคุณภาพการให้บริการค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ84.48 ( x = 4.22)               
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.37 ( x = 4.32) รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 85.49 ( x = 4.27) ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
84.48 ( x = 4.22) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.53 ( x = 
4.18) และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 82.51 ( x = 4.13) ตามลาดับ 
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4. งำนด้ำนสวัสดิกำรเด็กและเยำวชน 
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน ในภาพรวมของเทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา อยู่ในระดับมาก โดยมีคุณภาพการให้บริการค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 85.30 ( x= 4.30) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจร้อยละ 86.70 ( x = 4.34) รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 86.23 ( x = 4.31) ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 
85.33 ( x = 4.27) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 84.43 ( x = 
4.22) และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 83.94 ( x = 4.20)ตามลาดับ 
  จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
สามัคคี พัฒนา ผลของการศึกษาความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการของเทศบาลต าบล
สามัคคี พัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ทุก
ด้าน เมื่อพิจารณาในงานแต่ละด้าน สูงสุด คือ งานด้านสวัสดิการเด็กและเยาวชน ประชาชนมีความพึงพอใจด้าน 
อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก รองลงมาคือ งานด้านทะเบียน งานการศึกษา และง่านด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

3.2 ข้อเสนอแนะด้ำนอ่ืนๆจำกผู้ตอบแบบสอบถำม  
ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศ
อานวย จังหวัดสกลนคร เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลพิจารณาปรับปรุง สรุปเป็น
ภาพรวมมีประเด็นต่างๆ ดังนี้  
1. ควรจัดรถรับส่งนักเรียนที่ไปเรียนที่ศูนย์ของเทศบาลต าบลอย่างต่อเนื่องเพราะผู้ปกครองส่วนมากมีปัญหา

เรื่องการรับส่งบุตรหลาน  
2.ทางระบายน้ าตามถนนในหมู่บ้าน และถนนในการคมนาคมควรมีการปรับปรุง โดยเฉพาะถนนสาย ดอน

ทอย-หนองผือ ให้เสร็จสิ้น และจัดการเรื่องความสะอาดตามถนน ( ขี้ควายเยอะมาก)  
3.ไฟส่องสว่างตามถนนในหมู่บ้าน ซอยต่าง ๆ ในหมู่บ้านไม่เพียงพอ  

4.อยากให้มีการช่วยเหลือในช่วงฤดูหนาว เช่น การแจกผ้าห่ม เป็นต้น  

5.อยากให้ทางเทศบาลออกมาพบปะกับชาวบ้านบ้างไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ผ่านเพียงหอกระจายข่าวของ

ผู้ใหญ่บ้าน  
6.การจัดเก็บขยะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่เพียงพอ เพราะขยะเน่าและส่งกลิ่นเหม็น เก็บไม่หมด  

7.การแจ้งซ่อมต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ควรออกมาดาเนินการให้รวดเร็วกว่านี้  

8.น้ าประปาไม่สะอาด ขุ่น มีกลิ่นเหม็น อยากให้เพ่ิมคลอรีน 

9.ถ้าน้ าประปาจะไม่ไหลควรประกาศแจ้งให้ชาวบ้านรับทราบล่วงหน้าด้วย  
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