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ของ 
เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

 
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
หมู่ที่ ๒  ต าบลแม่สะเรียง  อ าเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐ 
โทรศัพท์  ๐๕๓-๖๘๑๒๓๑, ๐๕๓-๖๘๒๗๔๓ / โทรสาร ๐๕๓-๖๘๑๒๓๑ 



ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น   เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่สะเรียง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่สะเรียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ติดตามประเมินผลโครงการ ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 



สารบัญ 
 
 
เรื่อง                     หน้า  
 
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง     ๑ – ๙ 
 
ส่วนที่  ๒  บทน า         ๑๐ – ๒๔ 
              

ส่วนที่  ๓  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบติดตาม    ๒๕ – ๔4      
         
ส่วนที่  ๔  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม       ๔5 – ๕6  
 
ส่วนที่  ๕  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    ๕7 –  ๖4       
     
ส่วนที่  ๖  วิธีติดตามประเมินผลครั้งต่อไป       ๖๕ –  ๖๖    
  
ภาคผนวก              ๖๗  
     

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  แบบที ่๑  แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น       ๖๘ - ๗๑ 
   แบบที่ ๒  แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น       ๗๒ - ๗๖ 

 แบบที ่๓ แบบติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น                ๗๗ 
 แบบที ่๔  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา                ๗๘ 
 แบบที ่๕  แบบติดตามและประเมนิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ                 ๗๙ 
 แบบที ่๖  แบบการประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา                ๘๐ - ๘1 
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  ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

1.ข้อมูลดา้นกายภาพ (สภาพทั่วไป)  

          สภาพทั่วไปของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง แยกเป็นตาราง ดังนี้ 
1.1 ภูมิประเทศ 

พื้นที่ 
1.384 ตาราง
กิโลเมตร 

ทิศเหนือ 
จรดพื้นที ่ 
อบต.บ้านกาศ 

ทิศใต้ 
จรดล าน้ าแม่สะเรียง 

สูงจาก
ระดับน้ าทะเล 

800 ม. 
ทิศตะวันออก 

จรดพื้นที่ 
อบต.แม่สะเรียง 

ทิศตะวันตก 
จรดล าน้ ายวม 

1.2  สภาพภูมิอากาศ (ข้อมูลจากเว็บไชต์ กรมอุตุนิยมวิทยา 2563) 

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 
เฉลี่ย 28.83 องศาเซลเชียส เฉลี่ย 27.31 องศาเซลเซียส เฉลี่ย 23.73 องศาเซลเซียส 
ต่ าสุด 21.23 องศาเซลเชียส ต่ าสุด 23.04 องศาเซลเชียส ต่ าสุด 13.6  องศาเซลเซียส 
สูงสุด 36.43 องศาเซลเซียส สูงสุด 31.58 องศาเซลเซียส สูงสุด 31.98 องศาเซลเซียส 

ปริมาณน้ าฝน 73.3  มิลลิเมตร/ป ี ปริมาณน้ าฝน 175.38  มิลลิเมตร/ป ี ปริมาณน้ าฝน 9.43  มิลลิเมตร/ป ี

2. ด้านการเมือง / การปกครอง 
 

2.1 การปกครอง แบ่งเป็น  9 ชุมชน คือ 

1.ชุมชนในเวียง 2.ชุมชนบ้านทุ่ง 3.ชุมชนจองค า 
4.ชุมชนมุสลิม 5.ชุมชนคริสเตียน 6.ชุมชนมะขามจุม 
7.ชุมชนมงคลทอง   8.ชุมชนบ้านโป่งใน 9.ชุมชนบ้านโป่งนอก 
แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 11 คน 

3.ประชากร 
 

3.1 ประชากร (ล่าสุด 31 ธ.ค. 2563)  

ชาย หญิง รวม 
1,342 1,497 2,839 

ครัวเรือน คนชรา 
รับเบี้ย 

พิการ 
รับเบี้ย 

ผู้ป่วยเอดส์ 
รับเบี้ย 

1,943 492 84 7 
 

3.2  ประชากรชุมชน (คน) ข้อมูลจากแผนชุมชน 

ชุมชนจองค า 165 ชุมชนในเวียง 298 

ชุมชนมะขามจุม 369 ชุมชนบ้านทุ่ง 108 

ชุมชนมงคลทอง 301 ชุมชนมุสลิม 124 

ชุมชนคริสเตียน 343 ชุมชนบ้านโป่งนอก 264 

ชุมชนบ้านโป่งใน 336  



 
 

4. สภาพทางสังคม 
ลักษณะทางสังคมและความเป็นอยู่แบบกึ่งเมืองและชนบท  ประชาชนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นสังคมที่มี

การอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง โดยไม่มีการแบ่งแยกทางเชื้อชาติหรือศาสนาแต่อย่างใด รูปแบบการศึกษามีทั้งการศึกษาแบบใน
ระบบ นอกระบบ และระบบการศึกษาพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การนอกโรงเรียน 
โรงเรียนปริยัติธรรม และวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเปิดการเรียนการสอนถึงระดับอนุปริญญา เป็นต้น ช่องทางการสื่อสารในพื้นที่ เช่น 
การบอกต่อ ใช้โทรศัพท์ ไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของเทศบาล และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมี
เวทีประชุม เวทีประชาคม ป้ายประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์ และจดหมายข่าว  เป็นต้น  ส่วนด้านสวัสดิการที่เป็นการ
ช่วยเหลือกันเมื่อยามปกติ ได้แก่ การสนับสนุนการท างานของอาสาสมัครสาธารณสุข การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ  (โรงเรียนแม่
สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลแม่สะเรียง การจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์  รวมทั้ง
การจัดบริการสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้น  

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคม/ขนส่ง 

ทางหลวงหมายเลข 108 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ กรุงเทพฯ 

162 กม. 190 กม. 924 

ทางหลวงหมายเลข 105 
อ.แม่สอด จังหวัดตาก กรุงเทพฯ 

230 กม. 499 กม. 924 
ถนนแอสฟัสท์ติก  จ านวน  9 สาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  38   สาย 

ถนนสายหลัก  ถ.เวียงใหม่  ถ.แม่สะเรียง  ถ.แหล่งพาณิชย์  ถ.วัยศึกษา  ถ.แสนทอง  ถ.สฤษดิ์ผล 

สถานีขนส่งเอกชน 1 แห่ง คิวรถสองแถว  3 สาย มอเตอร์ไชครับจ้าง 1 แห่ง ไปรษณีย์ 1 แห่ง 

บริษัทขนของ 2  แห่ง สถานบริการน้ ามัน 2 แห่ง   

5.2 สาธารณูปโภคและการใช้ที่ดิน 

1) การไฟฟ้าส่องสว่าง 2)  ประปา 3) การสื่อสารและโทรคมนาคม 4) การใช้ที่ดิน 
ไฟฟ้ามาตรฐานครบทุก
ครัวเรือน 

1,878 ครัวเรือน ปริมาณ
การใช้น้ าประปา 83,650 
ลูกบาศก์เมตร/ปี (ประปา
ส่วนภูมิภาค ต.ค. 60 

โทรศัพท์บ้าน 800 ราย 
สถานีวิทยุกระจายเสียง 2 แห่ง 
สถานีโทรทัศน์รับได้ ช่อง 
3,7,9,11  

90% ที่อยู่อาศัย 
10% ท าการเกษตร 

5) แม่น้ า 6) ล าคลอง/ล าเหมือง   
น้ าแม่ยวม น้ าแม่สะเรียง ล าเหมืองแกน   

4.1 การศึกษา :  มีสถานศึกษาในเขตเทศบาล  จ านวน  5  แห่ง  คือ (31 ธ.ค.63) 

โรงเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวนครู จ านวนนักเรียน 

ครู
ประจ าการ 

ครูจ้าง
สอน 

รวม ชาย หญิง รวม 

โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 28 43 4 47 458 457 915 
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 12 11 6 17 95 72 167 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง 5 2 4 6 46 - 46 
โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 8 6 2 8 114 87 201 
โรงเรียนปริยัติธรรม วัดกิตติวงศ์ 6 10 10 20 65 - 65 

รวม 59 72 26 98 778 616 1,394 



 
 

 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 เศรษฐกิจ 

อาชีพ 
ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง เกษตรกร 

แม่บ้าน /
บ าเหน็จบ านาญ 

อื่น ๆ 

28% 26.8% 16.2% 8.3% 14% 6.7% 
รายได้ สูงสุด 1,200,000บ./ปี ต่ าสุด 23,000 บ./ปี รายได้เฉลี่ย 75,000บ./ป ี

ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม/การบริการ ภาคการท่องเที่ยว 
ข้าว 50-55 ถัง/ไร่ 
ถั่วเหลือง 280-300 กก/ไร่ 
กระเทียม 2500 กก./ไร่ 
(ข้อมูลจากส านักงาน 
เกษตรอ าเภอ) 

โรงท าน้ าแข็ง 2  แห่ง 
ผลิตน้ าดื่ม    2  แห่ง 
ผลิตขนมจีน  1  แห่ง 
ผลิตลูกชิ้น    1  แห่ง 
ผลิตขนมปัง  3  แห่ง 

ร้านขายสินค้า มีจ านวน  
116 แห่ง  ตลาดสด 2 แห่ง 
(ของเอกชน) 
ธนาคาร 3 แห่ง  ปั๊มน้ ามัน  
2  แห่ง  โรงแรม  3   แห่ง 
เกสเฮาส์    10     แห่ง 

พระธาตุสี่จอม วัดในเขตเทศบาล          
9 วัด  ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ 
และ แม่น้ าสาละวิน 
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ 
ประเพณีออกหว่า ประเพณีแห่
เทียนเหงประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีสงกรานต์ 
 

 
 

7. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 

8.1 ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 

วัด  9 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง โบสถ์  2 แห่ง 
ประเพณีส าคัญ ช่วงเวลา ศิลปะการแสดงส าคัญ 

1. ประเพณีตานข้าวจะกู๊   
2. ประเพณีปอยส่างลอง   
3. ประเพณีสงกรานต์   
4. ประเพณีออกพรรษา(ออกหว่า)    
5. ประเพณีแห่เทียนเหง    
6. ประเพณีลอยกระทง  

กุมภาพันธ์ 
เมษายน 
เมษายน 
ตุลาคม 
ตุลาคม        

พฤศจิกายน 

ร านก 
ร าโต 

การตีกลองก้นยาว 
การตีกลองมองเซิง 

ขบวนเทียนเหง 

 
8. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
9.1 สาธารณสุข 9.2 สิ่งแวดล้อม 9.3 การกีฬา 
ศูนย์บริการสาธารณสุข  
จ านวน 1 แห่ง  (สาธารณสุข
อ าเภอ) 
คลีนิคเอกชน  
จ านวน  1  แห่ง 
ร้านขายยา 3 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

ขยะมูลฝอย  3 ตัน/วัน 1. สนามกีฬาเอนกประสงค์ จ านวน 2 แห่ง 
2. สนามฟุตบอล  จ านวน 2 แห่ง 
3. สนามตะกร้อ  จ านวน 3 แห่ง 
4. สนามบาสเกตบอล จ านวน 2 แห่ง 
5. ห้องสมุดประชาชน จ านวน 1 แห่ง 
6. สนามฟุตซอล               จ านวน 2 แห่ง 
 

รถขยะ 3 คัน ขนาดความจุ  
7 – 10 ลบ.หลา 

รถบรรทุกขยะเล็ก 1 คัน 

แหล่งน้ า 

แม่น้ ายวม, ล าเหมืองแกน ,
ล าเหมือง คสล.หางเวียง 

สวนสุขภาพ 1 แห่ง 

 
 
 
 



 
 

9. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
กรณีภัยพิบัติในพื้นที่ ได้แก่ วาตภัย หมอกควัน และอุทกภัย มีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยกลุ่ม  อปพร.

ร่วมกันช่วยเหลือและมีอาสาสมัครในการเฝ้าระวังเหตุภัยธรรมชาติ เทศบาลให้ความช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ ค่าชดเชย 
เป็นต้น เมื่อประสบเหตุฉุกเฉินให้การดูแล ช่วยเหลือโดยหน่วยกู้ชีพ อาสาสมัคร  กู้ชีพกู้ภัย  
10.1 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

สมาชิก อปพร พื้นที่เสี่ยงภัย วัสดุ อุปกรณ์ 

10 คน 1.บริเวณตลิ่งล าน้ ายวม ชุมชนบ้านโป่งใน 
ชุมชนในเวียง ชุมชนมะขามจุม  
2. ล าน้ าแม่สะเรียง ชุมชนมงคลทอง 

รถกู้ภัย 1 คัน 
รถน้ าดับเพลิง 3 คัน 

รถกระเช้า 1 คัน 
รถบรรทุกน้ า (จุ 2,000 ลิตร) 1 คัน 

 
10. การบริหาร  

  โครงสร้างเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
 

     นายกเทศมนตร ี
 
 

                                   รองนายกเทศมนตรี                     รองนายกเทศมนตรี 
 
 

     ปลัดเทศบาล 
 
 

    รองปลัดเทศบาล 
 
 
 
 

        ส านักปลัดเทศบาล          กองคลัง           กองช่าง                      กองการศึกษา 
 
 
                        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

                      

  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง  เป็นเทศบาลขนาดกลาง แบ่งการท างานออกเป็น  2  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหาร   มีคณะผู้บริหารจ านวน  5  คน  ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร  และมีสมาชิกเทศบาล  จ านวน  11  คน        
(ฝ่ายนิติบัญญัติ)  ท าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการด าเนินการบริหาร มีอัตราพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด  69 คน  ดังนี้ 

 

 

 

 

เลขานุการ

นายกเทศมนตรี 

ทีป่รกึษา

นายกเทศมนตรี 



 
 

 
ตาราง : จ านวนพนักงาน /ลูกจ้างเทศบาลต าบลแม่สะเรียงจ าแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2563 

 (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2563) 
 

ส านัก/กอง 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ส านักปลัดฯ 4 5 3 1 3 1 - 7 24 
กองคลัง - 4 - - - 2 1 3 10 
กองช่าง 2 1 - - 1 - 5 1 10 
กองการศึกษา - - - - - - - 1 1 
กองสาธารณสุข 3 - - - 5 1 10 5 24 
รวม 9 10 3 1 9 4 16 17 69 

ตาราง  : การศึกษาของพนักงานเทศบาลสามัญ จ าแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 256๔  (ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2563) 

 

ระดับการศึกษา 
จ านวนพนักงานเทศบาลสามัญ (คน) 

รวม ชาย หญิง 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 12 5 7 
ปริญญาตรี 7 4 3 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - 

รวม 19 9 10 
 
11. การคลังท้องถิน่ 
ตาราง  :  แสดงสถานการณ์คลังท้องถิ่น ย้อนหลัง จากปี พ.ศ. 2558 – 2563 
 

รายการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

รายรับ (บาท) 40,701,044.99 38,964,344.73 37,203,629.78 39,295,919.79 40,623,534,73 40,623,534.73 

รายจ่าย (บาท) 38,044,826.88 37,874,619.94 35,396,280.65 37,618,195.45 37,970,413,37 37,970,413.37 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

แผนภูมแิสดงสถานการณก์ารคลังเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

รายรับ(บาท)

38,964,344.73

รายจา่ย(บาท)

37,874,619.94 รายรับ(บาท)

37,203,629.78

รายจา่ย(บาท)

35,396,280.65

รายรับ(บาท)

39,295,919.79

รายจา่ย(บาท)

37,618,195.45

รายรับ(บาท)

40,623,534.73

รายจา่ย(บาท)

37,970,413.37

รายรับ(บาท)

37,933,277.52

รายจา่ย(บาท)

37,575,616.34

32,000,000

33,000,000

34,000,000

35,000,000

36,000,000

37,000,000

38,000,000

39,000,000

40,000,000

41,000,000

2559 2560 2561 2562 2563

ตาราง  :  แสดงสถานการณ์คลังท้องถิ่น ย้อนหลัง จากปี พ.ศ. 2557 – 2563 

       

หมวด/ประเภท 
ปงีบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ก.รายได้ภาษีอากร 

1.รายได้ภาษีอากร 17,408,506.32 19,020,497.57 19,771,778.06 20,152,058.88 20,701,473.48 21,832,938.15 18}253}656.61 

ข.รายได้ที่มิใชภ่าษีอากร 

1.หมวดค่าธรรมเนียม  
ค่าปรับและใบอนุญาต 433,956 697,357.80 579,111.00 676,245.20 487,904.70 548,005.40 628,926.53 

2.หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 326,101.12 314,441.42 467,131.67 491,129.70 505,595.61 563,280.18 670,445.38 

ค.หมวดเงินอดุหนุน 

1.เงินอุดหนุนทั่วไป 12,171,040.00 11,662,064.00 10,675,744.00 15,390,356.00 16,045,186.00 17,914,551.01 17,754,523 

2.เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค/์เฉพาะกิจ 3,841,682. 

8,715,381.22
. 

7,404,860.00
. 

493,740.00 1,536,480 656,220 625,396 

ง.หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 249,935 291,290 47,720 100.00 19,280 600 330 



 
 

 
เทศบาลต าบลแมส่ะเรียง 
งบแสดงฐานะการเงิน 

    ณ  วันที ่ 30  กันยายน  2563  

หนี้สนิ        

  หนี้สนิหมุนเวยีน    

  
รายจ่ายค้างจ่าย 212,800.00 - 

    ฎีกาค้างจ่าย 52,366.00 - 

  เงินรับฝาก 233,141.85 197,658.10 

    รวมหนี้สินหมนุเวียน 498,307.85 197,658.10 

  หนี้สนิไมห่มุนเวียน    

    เจ้าหนี้เงินกู้ 2,883,750.00 4,328,750.00 

    รวมหนี้สินไมห่มนุเวียน 2,883,750.00 4,328,750.00 

  รวมหนี้สิน 3,382,057.85 4,526,408.10 

    

     
ปี 2563 ปี 2562 

ทรพัย์สินตามงบทรพัย์สิน 
 

54,719,079.13  
 

51,849,319.12  

สินทรพัย ์
 

 
 

 
สินทรพัยห์มนุเวียน 

 
 

 

  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 22,716,501.38 24,622,797.91 

  
เงินฝากกระทรวงการคลัง 80,831.00 - 

  เงินฝากกองทุน 6,698,309.68 6,490,774.52 

  
ลูกหนี้ค่าภาษี 391,722.43 381,344.88 

  
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - - 

  
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 29,887,364.49 31,494,917.31 

 
สินทรพัย์ไมห่มุนเวียน    

  
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 11,935,000.00 11,935,000.00 

  
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 2,000.00 2,000.00 

  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - 354,824.63 

  
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 11,937,000.00 12,291,824.63 

รวมสินทรพัย ์ 41,824,364.49 43,786,741.94  

ทนุทรัพย์สิน 54,719,079.13 54,409,719.42 



 
 

 
เงินสะสม 

  เงินสะสม   22,433,085.52 23,304,761.90 

  เงินทุนส ารองเงินสะสม 16,009,221.12 
    

15,557,603.74  

  รวมเงินสะสม 38,442,306.64 
 

37,018,464.43  

รวมหนี้สินและเงนิสะสม 
 

41,824,364.49  
 

42,969,570.68  
 
 
 
 
 
 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

ส่วนที ่ ๒ 
 

บทน ำ 
 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี  ด้านการบริการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาการวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างทั่วถึง และด้านการสร้างความมั่นคงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมคุณภาพ  แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์   เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มีหน้ำที่จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อ
การท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ 
ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ  เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปลา่ของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

 
ในทำงตรง... 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
 
 
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) 
ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่
เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  
การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้อง
ใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย
ค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็น
และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระ
ต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคน
เดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  
เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น   เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่ งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลแม่สะเรียง จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลแม่สะเรียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โดยติดตามประเมินผลโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
ของปีงบประมาณ 256๓) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   

 
๑) ก ำหนด... 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
 
(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลแล ะเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่สะเรียงจึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่สะเรียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (โดยติดตามประเมินผลโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จของปีงบประมาณ 256๓) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้
ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเ่ป็นเครื่องมือทดสอบผล
การท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลว
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or 
contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์
นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบ
กลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็น
เครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชน
หรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผูร้ับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
๒.  ควำมส ำคัญ... 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้ังงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเปน็เงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรอืงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปน็ปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง 

หยดุและลดถอย... 

๒.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี

โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและ
เร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอยา่งเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เปน็ไปตามเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ห้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีป่ีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได ้
 

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 
ขั้นตอนที่ ๓...  

๓.  วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
 

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๔ (๕)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอน... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

๕.กรอบและแนว... 
 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือน
ธันวำคมของทุกปี   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่สะเรียงได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.2561 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี ้

๕.๑  กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง (adequacy)  
ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี ้

(๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 
 
 

(๓)  ควำมพอเพียง... 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

(๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑. ด้ำนกำรอนุรักษ์ สง่เสริมวฒันธรรม จำรีต ประเพณ ีภูมปิญัญำท้องถ่ินสู่กำรท่องเทีย่ว 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ 
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม 
และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

๒. ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสู่มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นที่ดี 
เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการปกครองใน 

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ รวมทั้งจะบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการรู้รักสามัคคีตลอดจนจะ
กระท าทุกวิถีทางเพื่อให้บังเกิดความสุข ความเจริญแก่ประชาชน 

๓. ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
การบริการด้านสาธารณสุขเป็นระบบ ป้องกันโรคระบาดได้ทันเวลา ประชาชนมีสุขอนามัย 

ที่ดี มีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 

๔.  ด้านการพัฒนาวิชาการ  การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
สง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งปวง โดย 

เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี การศึกษาที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิถี ชีวิต ความเป็นอยู่ใน
ท้องถิ่น 
   ๕.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อย่างทั่วถึง 
   การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ โปร่งใส วางรากฐานการท างานอย่างเป็น
ระบบ แก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ การวางแผน                   
การด าเนินการ การตรวจสอบ และการประเมินผล 

๖. ด้านการสร้างความมั่นคง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาสาธารณภัยให้กับ 

ผู้ประสบภัยทุกด้าน โดยเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานประชาชนด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข การ
สังคมสงเคราะห์ดี เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลประชาชนมีเศรษฐกิจดี มีตลาดรองรับสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จัก การท่องเที่ยวมีคุณภาพที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(๕)  ประสิทธภิำพ.... 
 

 (๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่  

๕.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีชุมชน
ที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังน้ี  

(๑)  กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส อุปสรรค เป็นการตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ด้าน
วัฒนธรรม   ด้านต่างประเทศหรือโลกาภิวัฒน์   วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและ
อุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้น 

(๒)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

 
๕.๓  กำรตดิตำม... 

๕.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลแม่สะเรียง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณน้ัน  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้หรือไม่ 

๕.๕  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี ้
  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที ่๔ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนี้ 
 

(๔)  เครื่องมอื  อันได้แก ่  
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

 
(๕)  กรรมวิธ ี อันได้แก่  

  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง
เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  
อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการ
ด าเนินโครงการ  เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

6.2  วิธีในกำร... 
๖.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

(๑)  กำรออกแบบกำรตดิตำมและประเมินผล   

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ   
 

   
     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนนิการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
แบบที่  ๑  แบบการติดตามและประเมินผลตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบการติดตามและประเมินผลตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                     แบบที่  ๓  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
                     แบบที ่ ๔  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ  
           พัฒนา 

แบบที่  ๕  การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
แบบที ่ ๖  แบบติดตามตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินโครงการพัฒนา   

 
 
 
๑  กำรตดิตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
คณะกรรมการจะด าเนินการติดตามประเมินผลตามแบบการประเมิน  ในเชิงปริมำณ  ตามคู่มือกรมกำร

ปกครองส่วนท้องถิน่  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบตังิำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
       และติดตามประเมินผลโครงการ โดยก าหนดลงพื้นที่ทุกชุมชน เพื่อประเมินโครงการ โดยให้ ก าหนดแบบ
และวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  
โดยใช้แบบสอบถาม  แบบตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน และการหาผลสัมฤทธิ ์
โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

 
                   ๙.ประโยชน.์.. 

 
 

๗.  เครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
 
 

๙.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 

๘.  เครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
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(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบตัิ เปน็ต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน า โครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกทิง้เสีย     

 
 
 

๑๐.คณะกรรมกำร 
 
 

 
 ๑๐.  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลแม่สะเรยีง 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
๑)  นายประนอม  อุปาสิทธิ์     ประธานกรรมการ 
๒)  นายชัยชนะ  ปุรณะวิทย ์              กรรมการ 
๓)  นายวุฒิไกร   นันทสมบูรณ ์    กรรมการ    
๔)  นายอรุณ    จิตสว่าง      กรรมการ 
๕)  นายพิรุณ   สุนทรียภาพ     กรรมการ 
๖)  นายปฐมพร  หงษาวงษ์         กรรมการ 
๗)  นายอดิศักด์ิ  มโนวงศ ์     กรรมการ 
๘)  นางกัณทนา  ใจสุวรรณ                  กรรมการ 
๙)  นายภีมเนศ   คงคาใส      กรรมการ 
10) นายธนาพล   ศิริกุลปิยรัตน ์     กรรมการ 
๑1) นางเสาวณยี์  ไพฑูรย์วิริยะภาพ    กรรมการ 
๑2) นายกฤตธกร  ววิันน์นา          กรรมการ/เลขานุการกรรมการ 
๑3) นางนภัสรพี  พรสิทธิ์      ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ 
14) นางสาวประกาย  จันทะวงศ ์     ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ 
 
  
 

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



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

 

ส่วนที ่๓ 
 
 

 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  คือการประเมินผลในเชิง
ปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลตามแบบคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบการติดตามและ
ประเมินคุณภาพแผนพัฒนา แบบติดตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโครงการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดใน
การติดตามและประเมินผล  ทั้งหมด ๓ ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ ๑ : แบบที่ ๑  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
ประเดน็การพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรป์ระกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยทุธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน ์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยทุธ ์ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยนืทางยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 

แนวทาง... 

 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบติดตาม  
(ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พืน้ฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลกึ ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชมุประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๓) (๓) 

 
 
 
 

๒.การวิเคราะห์... 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณแ์ละ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอ้งยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร ์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

๓. ยทุธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยทุธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 
 

(๑๐) (๑๐) 

๓.๔.วิสัยทัศน.์.. 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   
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ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยทุธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นชอ่งทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลวุิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๕) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเรจ็ทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยทุธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕) (๕) 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุม่จังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒... 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

 
 

ส่วนที่ ๒: แบบที ่๒ สรุปผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการ    
               พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น     
               (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
ประเดน็การพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  การสรุปสถานการณก์ารพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิ่นไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิ่นไปปฏบิตัิในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยทุธศาสตรก์ารพจิารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

(๕) (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 

 
 
 
 
 

แนวทาง... 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๑. การสรปุ
สถานการณก์าร
พฒันา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพฒันาท้องถิน่
ไปปฏิบัติในเชงิ
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพฒันาท้องถิน่
ไปปฏิบัติในเชงิ
คุณภาพ 

๑) การประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเปน็ไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม ่ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ ์การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคลอ้งกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 

๕.โครงการ...
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๕.๖.โครงการ... 
 

ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๕. โครงการพฒันา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคอืกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิท์ี่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 
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ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแลว้ด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคญั ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (๓) 

 
 
 
 

๕.๑๑.มกีารก าหนด... 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

 
 
 

ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
การสรุปผลตามแบบติดตามและประเมินผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น   
ดังนี้ 
แบบที่ ๓  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิน่   
   
 ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยการติดตาม
โครงการพัฒนาทั้งหมดที่ถูกบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และบรรจุในข้อเทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตาม... 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

 
ผลการตดิตามผลด าเนินงานตามยทุธศาสตร์แผนพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
สรุปตามโครงการพฒันาทั้งหมดที่ถกูบรรจุในแผนพฒันาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖3) และบรรจุในข้อเทศบญัญตังิบประมาณประจ าปี  ๒๕๖3 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่เข้าสู่แผนพัฒนาปี ๖3 รวมโครงการ
ทั้งหมดที่ 
เข้าสู่

แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

โครงการจากแผนปี ๖3 เข้าสู่เทศบัญญัติ 
โครงการ
ทั้งหมดที่
เข้าสู่เทศ
บัญญัติ 

ร้อยละโครงการที่ผ่านเข้าเทศบัญญัติ ร้อยละโครงการ
ทั้งหมดใน 
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
เข้าสูเ่ทศ
บัญญัติ 

โครงการจาก
เทศบาลฯ  

โครงการ
จากชุมชน  

โครงการ
จากส่วน
ราชการ  

โครงการจาก
เทศบาลฯ
เข้าเทศ
บัญญัติ 

โครงการจาก
ชุมชนเข้าสู่
เทศบัญญัติ 

โครงการจากส่วน
ราชการเข้าเทศ

บัญญัติ 

ร้อยละของ
โครงการ

เทศบาลเข้า
เทศบัญญัติ 

ร้อยละของ
โครงการ
ชุมชนเข้า
เทศบัญญัติ 

ร้อยละของ
โครงการ
หน่วยงาน
เข้าเทศ
บัญญัติ 

๑. ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยว 

9 26 1 ๓6 8 ๑1 1 20 88.89 42.31 ๑๐๐.๐๐ 55.56 

๒. ด้านพัฒนาการบริหารจัดการสู่
มาตรฐานการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 

164 3 6 173 139 1 ๕ 145 ๘๔.76 33.33 83.33 83.82 

๓. ด้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9 ๑๖ 1 26 ๙ 13 1 ๒3 100.00 81.25 100.00 88.46 

๔. ด้านการพัฒนาวิชาการ การศกึษา กีฬา
และนันทนาการ 

6 ๑4 5 25 4 9 5 ๑8 66.67 64.29 ๑๐๐.๐๐ 72.00 

๕. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง 

12 31 2 45 4 2 ๐ 6 33.33 6.45 ๐.๐๐ 13.33 

๖. ด้านการสร้างความมัน่คงและเสริม 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

12 13 0 25 8 ๑2 ๐ 20 66.67 92.31 ๐.๐๐ 48.00 

รวม 212 ๑๐3 15 ๓30 172 48 12 ๒32 ๘๑.13 46.60 80.00 ๗๐.30 

         แบบที ่๓  สรุปผลการตดิตามด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น     สรุปไดด้ังนี้   โครงการทั้งหมด  จ านวน    ๓30   โครงการ    ประกอบด้วย 
                       - โครงการจากเทศบาลเข้าสู่แผน         จ านวน   ๒12  โครงการ    ผ่านเข้าสู่เทศบัญญัติ  จ านวน    ๑72   โครงการ      

- โครงการจากชุมชน เข้าสู่แผน           จ านวน   ๑๐3  โครงการ   ผ่านเข้าสู่เทศบัญญัติ  จ านวน      48   โครงการ    
- โครงการจากส่วนราชการเข้าสู่แผน     จ านวน     ๑5  โครงการ    ผ่านเข้าสู่เทศบัญญัติ  จ านวน      12   โครงการ   
- รวมโครงการทั้งหมดที่เข้าสูแ่ผน         จ านวน   ๓30  โครงการ   ผ่านเข้าสู่เทศบัญญัติ  จ านวน   ๒32   โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  ๗๐.30% 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

  แบบที ่ ๔... 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

แบบที่  ๔   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๔  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและน าไปสู่การปฏิบัติ  โดยการติดตามโครงการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓) 
     
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบตัิ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิน่ 

บรรจุในเทศ
บญัญตั ิ

(น าไปปฏบิตัิ) 

คิดเปน็ร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอนุรักษ ์ส่งเสริม วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยว ๓6 20 55.56 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการสู่มาตรฐานการ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 173 145 83.82 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 26 ๒3 88.46 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 25 ๑8 72.00 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง 45 6 13.33 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความมั่นคงและเสริม 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 25 20 48.00 

รวม ๓30 ๒32 ๗๐.30 

สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่  ๔  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โดยสรุปได้ดังนี้     โครงการพัฒนาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ที่บรรจุในแผนทั้งหมด       จ านวน   ๓๓๐  โครงการ 
  โครงการพัฒนาทั้ง  ๖ ยุทธศาสตร์  ถูกบรรจุในเทศบัญญัติทั้งหมด จ านวน   ๒๓๒   โครงการ 

    คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ บรรจใุนเทศบัญญัติ         ๗๐.๓๐%         
   จากการตรวจสอบจ านวนโครงการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
และน ามาเปรียบเทียบกับโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓  คิดเป็น
ร้อยละ  ๗๐.๓๐% ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผน  ซึ่งเปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว   ร้อยละ ๗๐% ที่ได้ อยู่ในระดับคะแนนสูงสุด  ผ่านตาม
เกณฑ์การประเมิน 

แบบที่ ๕... 
 

แบบที่ ๕  การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๕  แบบประเมินตนเอง  การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดย
การด าเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาทั้งหมดที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ และโครงการที่ได้รับ
งบประมาณจาก สปสช. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

 รายละเอียด  ดังน้ี 

 
สรุปผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 – เดือนกันยายน ๒๕๖3) 
 

สรุปผลจากโครงการพัฒนาและโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก สปสช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   จ านวน
โครงการพัฒนาทั้งหมด  จ านวน  ๙๕  โครงการ  ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไปแล้วทั้งหมด  จ านวน 
๗๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘%  ไม่ได้ด าเนินโครงการ ๒๕  โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๒ % (โครงการที่
ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ) 

ส่วนที่ ๓... 
ส่วนที่ ๓ :  แบบที่ ๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
โครงการพัฒนา   

๑.สรุปผลการประเมนิยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการอนุรกัษ์ ส่งเสริมวฒันธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปญัญาทอ้งถิ่นสู่การท่องเที่ยว 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ข้อ 1 - 7 ตามแบบติดตามฯ รวม ผล 

ตารางการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓) 

ที ่ ยุทธศาสตร ์
ตั้งไว้เทศบัญญตัิ เบิกจ่าย ร้อยละจ านวน

โครงการที่
เบิกจ่าย 

 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1 ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยว 

20 1,435,500 17 1,471,500 

73.68 

2 ด้านพัฒนาการบริหารจัดการสู่
มาตรฐานการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 

22 765,000 13 632,650 

3 ด้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(การเบิกจ่ายรวมงบประมาณ สปสช.) 

16 2,273,000 11 2,945,829 
 

4 ด้านการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ  

19 4,744,000 16 6,381,653 

5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง 

7 320,000 7 320,000 

6 ด้านการสร้างความมั่นคงและเสริม 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

12 215,000 6 137,210 

รวม 95 9,752,500 70 11,888,842 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

ที่ 1 2 3 4 5 6 7 
  

1 โครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา 15,000 5 3 3 5 3 1 5 25 ดี 

2 โครงการท าบุญสุสานกลาง 10,000 5 3 5 3 3 1 5 25 ดี 

3 โครงการท าบุญศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง 5,500 5 3 5 3 3 1 5 25 ดี 

4 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 10,000 5 5 5 5 5 2 5 32 ดีมาก 

5 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ชุมชนคริสเตียน 30,000 5 5 3 5 3 3 5 29 ดี 

6 โครงการประเพณีปอยส่างลอง 
วัดศรบีุญเรือง 30,000 5 5 5 5 3 3 5 31 ดีมาก 

7 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ชุมชนมุสลิม 30,000 5 5 5 5 3 3 5 31 ดีมาก 

8 โครงการปฏิบัติธรรมะ 
เทศกาลเข้าพรรษา ชุมชน  
โป่งนอก 

20,000 5 3 5 5 3 3 5 29 ดี 

9 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 
ชุมชนในเวียง 15,000 5 3 3 5 3 1 5 25 ดี 

10 โครงการประเพณีปอยส่างลอง 
วัดสุพรรณรังสี 20,000 5 5 5 5 5 5 5 35 ดีมาก 

11 โครงการฝึกอบรมเยาวชนเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีแห่
เทียนเหง ชุมชนโป่งนอก 

10,000 5 5 5 5 3 3 5 31 ดีมาก 

12 โครงการ กิจกรรมการเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี
ตานข้าวหย่ากู๊ 

10,000 5 3 5 5 5 3 5 31 ดีมาก 

13 โครงการ ประเพณี วันลอย
กระทง 100,000 5 5 5 5 5 5 5 35 ดีมาก 

14 โครงการประเพณีออกพรรษา 
(ออกหว่า) 1,031,000 5 5 5 5 5 5 5 35 ดีมาก 

15 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม มาฆะบูชา 20,000.00 5 3 5 5 5 3 5 31 ดีมาก 

16 โครงการ จัดงานวันเด็ก 100,000 5 5 5 5 5 5 5 35 ดีมาก 

17 โครงการ พุทธมามะกะ 
เยาวชน ชุมชนโป่งใน 15,000 5 3 3 5 3 3 5 27 ดี 

สรุปผล... 

สรุปผลการประเมินยทุธศาสตร์ที่ ๒ ดา้นการพฒันาการบริหารจดัการสู่มาตรฐานการบรหิารจดัการท้องถิ่นทีด่ี 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ข้อ 1 - 7 ตามแบบติดตามฯ รวม ผล 
1 2 3 4 5 6 7 

  



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

1 โครงการสนับสนุนกิจการงานราช
พิธีและการเตรียมรับเสด็จใน
พระมหากษัตริย์และพระบรม 
วงศานุวงศ์ (กองร้อย ตชด.337) 

30,000 5 5 5 5 5 3 5 33 ดีมาก 

2 โครงการ เยาวชนต้นกล้า 10,000 5 5 5 5 3 3 5 31 ดีมาก 

3 โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ 15,000. 5 5 5 5 3 3 5 31 ดีมาก 

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
คุณภาพของข้าราชการและ
ลูกจ้าง 

10,000 5 5 5 5 3 3 5 31 ดีมาก 

 5 
 

โครงการชุมชนเข้มแข็ง 9 ชุมชน 
90,000 5 5 5 5 3 3 5 31 

 
ดีมาก 

 
6 โครงการจัดท าแผนด าเนินงาน

เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 5,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

7 โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 10,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

8 โครงการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

10,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

9 โครงการร้อยใจรักษ์ เรียนรู้ตาม
รอยพ่อ 53,600 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

10 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 300,000 5 5 5 5 5 1 5 31 ดีมาก 

11 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ 2563 36,050 5 5 5 5 5 3 5 33 ดีมาก 

12 โครงการนวัตกรรมการจัดเก็บ
ภาษีสัญจร 

30,000 5 5 5 5 5 1 5 31 ดีมาก 

13 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน ของ 
อปท.อ.แม่สะเรียง 

33,000 5 5 5 5 5 1 5 31 ดีมาก 

สรุปผล.... 

สรุปผลการประเมินยทุธศาสตร์ที่ 3 ดา้นการบรกิารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ข้อ 1 - 7 ตามแบบติดตามฯ รวม ผล 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

ที่ 1 2 3 4 5 6 7 

1 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  
(อสม.คริสเตียน) 

7,500 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

2 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  
(อสม.โป่งใน) 

7,500 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

3 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน   
(อสม.มุสลิม) 

7,500 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

4 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน    
(อสม.มงคลทอง) 

7,500 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

5 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  
(อสม.ในเวียง) 

7,500 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

6 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน   
(อสม.มะขามจุม) 

7,500 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

7 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน   
(อสม.บ้านทุง่) 

7,500 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

8 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  
(อสม.โป่งนอก) 

7,500 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

9 โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  
(อสม.จองค า) 

7,500 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค (อสม.เทศบาล) 

50,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

11 อุดหนุนการด าเนินงานตามแนว
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขฯ 

180,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพของประฃา
ชนในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

50,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

13 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

26,305 5 3 5 5 5 3 5 31 ดีมาก 

14 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 20,000 5 3 5 5 5 3 5 29 ดี 

๑๕. โครงการ... 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ข้อ 1 – 7 ตามแบบติดตามฯ 

รวม ผล 
1 2 3 4 5 6 7 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา-19 

30,000 5 3 5 5 5 3 5 31 ดีมาก 

16 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 2,276,000 5 3 5 5 5 3 5 31 ดีมาก 

17 โครงการปรับปรุงขุดลอกรางระบาย
น้ า 

50,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

18 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน
ไวรัสโคโรนา - 19 

28,264 5 5 5 5 5 1 5 31 ดีมาก 

19 โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน 

13,000 5 5 5 5 5 1 5 31 ดีมาก 

20 โครงการเทศบาลแม่สะเรียงรวมใจ
ต้านภัยเอดส์ 

12,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

21 โครงการคุ้มครองปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค 

12,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

22 โครงการรณรงค์ป้องกันเชื้อโคโรน่า
สายพันธ์ใหม่ 

4,900 5 5 5 5 5 1 5 31 ดีมาก 

23 โครงการรณรงค์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

3,400 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

24 โครงการควบคุมและป้องกัน
ไข้เลือดออก (งบ สปสช) 

16,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

25 โครงการออกก าลังกายฟ้อนร าเชิง
วัฒนธรรมเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 

15,000 5 3 5 5 5 3 5 31 ดีมาก 

26 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย
โยคะ 

15,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

27 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ0-6 ปี 16,460 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

28 โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส 

28,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

29 โครงการสง่เสริมสุขภาพจิตและสุขภาพ
กายผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงอยู่ในSTC 

22,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

30 โครงการ อย.น้องรุ่นใหม่ใส่ใจคุ้มครอง
ผู้บริโภคในโรงเรียนและชุมชน 

10,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

สรปุผล... 

สรุปผลการประเมินยทุธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาวิชาการ  การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ข้อ 1 - 7 ตามแบบติดตามฯ รวม ผล 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

ที่ 1 2 3 4 5 6 7 

1 โครงการอาหารเสริมนม โรงเรียน
ทองสวัสดิ์วิทยาคารและโรงเรียน
อนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง 

1,687,853 5 5 5 3 5 3 5 31 ดีมาก 

2 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 

3,296,000 5 5 5 3 5 3 5 31 ดีมาก 

3 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน
อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 708,000 5 5 5 3 5 3 5 31 ดีมาก 

4 โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชนมุสลิม 

35,000.00 5 5 5 5 3 1 5 29 ดี 

5 โครงการศูนย์การเรียนรู้ 
(ห้องสมุดชุมชน) คริสเตียน 

20,000 5 5 5 5 3 1 5 29 ดี 

6 โครงการบาสเก็ตบอลเทศบาลคัพ 
ต้านยาเสพติด 

25,000 5 5 5 5 3 1 5 29 ดี 

7 โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
อ าเภอแม่สะเรียง 

21,080 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

8 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 309,800 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

9 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เยาวชนแห่งประเทศไทย 

25,000 5 5 5 5 3 1 5 29 ดี 

10 โครงการกีฬาเซปัดตะกร้อ จอง
ค า เทศบาลคัพ 

15,000 5 5 5 5 3 1 5 29 ดี 

11 โครงการแข่งขันฟุตบอล            
7 คน เทศบาลคริสเตียนคัพ 

25,000 5 5 5 5 3 1 5 29 ดี 

12 โครงการกีฬาเปตองวันปิยมหาราช              
25,000 5 5 5 5 3 1 5 29 ดี 

13 โครงการกีฬาเปตองเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 
ชุมชนโป่งใน 

30,000 5 5 5 5 3 1 5 29 ดี 

 
๑๔.โครงการ 

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ข้อ 1 - 7 ตามแบบติดตามฯ 
รวม ผล 

1 2 3 4 5 6 7 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

14 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000 5 5 5 5 5 3 ๕ 33 ดีมาก 

15 โครงการส่งเสริมรณรงค์
ต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษาโรงเรียนทอง
สวัสด์ิวิทยาคาร 

10,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

16 โครงการส่งเสริมรณรงค์
ต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
แม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 

10,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

 

สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อย่างทั่วถึง 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ข้อ 1 - 9 ตามแบบติดตามฯ 

รวม ผล 
1 2 3 4 5 6 7 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สุสานคริสเตียน 

10,000 5 2 5 3 5 1 5 26 ดี 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สุสานกลาง 

50,000 5 2 5 3 5 1 5 26 ดี 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สุสานมุสลิม 

10,000 5 2 5 3 5 1 5 26 ดี 

4 โครงการเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 

100,000 5 2 5 3 5 1 5 26 ดี 

5 โครงการปรับปรุงระบบไฟถนน
คนเดินกาดศุกร ์

100,000 5 2 5 3 5 1 5 26 ดี 

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

30,000 5 2 5 3 5 1 5 26 ดี 

7 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์
สุสานกลางแม่สะเรียง 

20,000 5 2 5 3 5 1 5 26 ดี 

สรุปผล... 

สรุปผลการประเมินยทุธศาสตร์ที่ 6 ด้านการสร้างความมั่นคง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและสังคม 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ข้อ 1 - 7 ตามแบบติดตามฯ รวม ผล 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

ที่ 1 2 3 4 5 6 7 
  

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรพอเพียง ชุมชนคริสเตียน 

10,000 5 5 5 5 3 1 5 29 ดี 

2 โครงการ การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 5 5 5 5 3 1 5 29 ดี 

3 โครงการธนาคารความด ี 10,000 
5 5 5 5 5 1 5 31 ดีมาก 

4 โครงการ กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

50,000 5 5 5 5 5 1 5 31 ดีมาก 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

30,000 5 5 5 5 5 1 5 31 ดีมาก 

6 โครงการปฏิบัติงานศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

27,210 5 5 5 5 5 1 5 31 ดีมาก 
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ส่วนที่  ๔ 
 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ด ำเนินกำร

วิเครำะห์สภำพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต ำบล  อ ำเภอ  
เนื่องจำกในเขตเทศบำลนั้นมีหมู่บ้ำนที่บำงส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบำลและเขต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ข้ำงเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภำพแวดล้อมภำยใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมำกกว่ำระบบปิดในปัจจุบัน  
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยใน โดยผลกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมมีดังนี ้  

๑. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในขององค์กร (Internal Environment) ของเทศบำลต ำบลแม่สะเรียง 
อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๑.๑.๑  จุดแข็ง ( STRENGTH ) 

Mckinsey  ๗s  Framework จุดแข็ง  (Strength) 

Structure (โครงสร้ำงองค์กร) ๑. มีกำรแบ่งโครงสร้ำงส่วนรำชกำรออกเป็น  ๑  ส ำนัก  ๔  กอง  ได้แก ่
-  ส ำนักปลัดเทศบำล  มีหน้ำที่รับผิดชอบ  งำนบริหำรงำนทั่วไปงำนกำร

เจ้ำหน้ำที่  งำนนิติกำร งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน  งำนตรวจสอบภำยใน  งำน
พัฒนำชุมชนและสังคมสงเครำะห์  งำนทะเบียนรำษฎร์และบัตร  งำนรักษำควำม
สงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง  งำนกิจกำรสภำ  งำนประชำสัมพันธ์ฯ  งำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย  และงำนธุรกำรส ำนักปลัดฯ 

-   กองคลัง  มีหน้ำที่รับผิดชอบ   งำนกำรเงินและบัญชี  งำนพัสดุและ
ทรัพย์สิน  งำนพัฒนำรำยได้  งำนผลประโยชน์และกิจกำร  งำนแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  และงำนธุรกำรกองคลัง 

-   กองช่ำง  มีหน้ำที่ รับผิดชอบ  งำนวิศวกรรม  งำนผังเมือง  งำน
สำธำรณูปโภค  งำนจัดสถำนที่และกำรไฟฟ้ำสำธำรณะ  งำนควบคุมและตรวจสอบ
บ ำบัดน้ ำเสีย  และงำนธุรกำรกองช่ำง 

-   กองกำรศึกษำ  มีหน้ำที่รับผิดชอบ  งำนกำรศึกษำ  งำนกีฬำและ
นันทนำกำร  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่กองกำรศึกษำ  งำนส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  
และงำนธุรกำรกองกำรศึกษำ 

-   กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้ำที่รับผิดชอบ  งำนรักษำควำม
สะอำด  งำนสุขำภิบำล  อนำมัยและสิ่งแวดล้อม  งำนวำงแผนสำธำรณสุข  งำน
เผยแพร่และฝึกอบรม  งำนส่งเสริมสุขภำพ  งำนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  และ
งำนธุรกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๒.มีสายการ... 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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 ๒. มีสำยกำรบังคับบัญชำตำมขั้นตอน  ดังนี้ 
กำรสั่งงำน   เริ่มจำก  นำยกเทศมนตรี  รองนำยกเทศมนตรี  ปลั ดเทศบำล  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง  เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ  ตำมล ำดับ 
กำรเสนอ/รำยงำนกำรปฏิบัติงำน  เริ่มจำก  เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/

กอง ปลัดเทศบำล รองนำยกเทศมนตรี นำยกเทศมนตรี  
กำรประสำนงำน  มีกำรประชุมระดมสมองร่วมกันทั่วในระดับภำยในส ำนัก/กอง  

และระหว่ำงกอง  มีกำรบูรณำกำรร่วมกันในทุกกิจกรรมหรือโครงกำร 

Strategy (กลยุทธ์) 
๓.  มีแผนยุทธศำสตร์ของเทศบำลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ในระดับจังหวัด       

แผนยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชำติ   
๔. มีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์   

Systems (ระบบภำยในองค์กร) ๕. มีกำรแบ่งหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบและตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ
กรอบภำรณกิจของงำนแต่ละกองอย่ำงเป็นระบบ เช่น 
-ระบบกำรเงิน  บัญชี  มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรเบิกจ่ำย  มีระบบกำรจัดท ำบัญชีและกำร
ตรวจบัญชี  กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินมีควำมชัดเจน 
-ระบบงบประมำณ  มีแผนกำร ขั้นตอน แนวทำง  และกระบวนกำรจัดท ำข้อบัญญัติ
งบประมำณถูกต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
-ระบบกำรบริหำรบุคคล   มีระบบกำรคัดเลือกคนเข้ำท ำงำน  กำรพัฒนำบุคลำกร                
มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร  กำรให้ประโยชน์ค่ำตอบแทน  (โบนัส)  กำรเลื่อนขั้ น/
ต ำแหน่งให้สูงขึ้น  และวินัยข้ำรำชกำร 
-ระบบกำรสื่อสำร  และกำรประสำนงำน  ผ่ำนช่องทำงมำกกว่ำหนึ่ง  ได้แก่  พบปะ
พูดคุยโดยตรง  หรือคุยผ่ำนโทรศัพท์   หรือ  Internet 
-ระบบพัสดุ  มีระบบระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ระเบียบพัสดุที่ชัดเจน 
-ระบบงำนทะเบียนรำษฎร์  มีกำรก ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรแก่
ประชำชนที่ชัดเจน 

 ๖. มีแผนผังแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรประชำชนไว้ชัดเจน เช่น  งำน 
รับช ำระภำษี งำนกำรให้บริกำรทะเบียนรำษฏร์ กำรให้บริกำรกำรขออนุญำตปลูก
สร้ำง ของกองช่ำง เป็นต้น 

Style (รูปแบบ พฤติกรรมใน กำร
ท ำงำนของผู้บรหิำร) 

๗.  ให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ยึดหลักกำรกระจำยอ ำนำจ  มีกำรมอบอ ำนำจให้กับรองนำยกเทศมนตรี  ปลัดเทศบำล 
หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง  ในกำรตัดสินใจบำงเรื่อง และไม่เผด็จกำร 

Staff (สมำชิกในองค์กร) ๘. บุคลำกรมีควำมสำมัคคี  ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกำรปฏิบัติงำน  มีควำมสัมพันธ์กัน 
      แบบพี่แบบน้องมีจ ำนวนบุคลำกรที่เหมำะสมกับปริมำณงำนตำมกรอบโครงสร้ำงและ 
      อัตรำก ำลัง ตำมแผนอัตรำก ำลังของเทศบำล 

Skill  (ทักษะ) ๙. บุคลำกรมีควำมรู้  ควำมสำมำรถตรงตำมสำยงำนที่ปฏิบัติ 

Shared  values (ค่ำนิยมร่วม) ๑๐.วัฒนธรรมเด่น เน้นบริกำร บริหำรงำนโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนำเศรษฐกิจ 

๑.๑.๒ จุดอ่อน... 
๑.๑.๒ จุดอ่อน (WEAKNESSES) 

Mckinsey  ๗s  Framework จุดอ่อน  (Weaknesses) 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

Structure (โครงสร้ำงองค์กร) ๑. งำนในหน้ำที่รับผิดชอบของบำงกองมีมำกเกินไป  น่ำจะมีกำรแยกกองเพิ่มอีก  
เช่น  ในส ำนักปลัดเทศบำล  ที่มีงำนในหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนวิเครำะห์
นโยบำยและแผน  งำนงบประมำณด้วย  น่ำจะมีกำรแยกเป็น  กองแผนและ
งบประมำณ  ออกมำจำกส ำนักปลัด  เป็นต้น 

๒. มีสำยกำรบังคับบัญชำที่ล่ำช้ำ  บำงครั้งท ำให้เกิดกำรหยุดชะงักหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ทัน 

Strategy (กลยุทธ์) ๓. มีกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์  แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  แต่ขำดกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนที่วำงไว้ 

๔. แผนงำนและงบประมำณไม่สอดคล้องกัน 
 

Systems  (ระบบภำยในองค์กร) ๕. ระบบกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัตงิำน  ให้รำงวัล  จะใช้ระบบอุปถัมภ์มำกกว่ำ
ระบบคุณธรรม 

Style (รูปแบบ  พฤติกรรมใน 
กำรท ำงำนของผูบ้ริหำร) 

๖. กำรตัดสินใจที่รวดเร็วในกำรด ำเนินงำนและแก้ไขปญัหำ บำงครั้งเสีย่งต่อกำรผิด
ระเบียบ 

Staff (สมำชิกในองค์กร) ๗. เนื่องจำกควำมสมัพันธ์ของบุคลำกรภำยในองค์กรค่อนข้ำงสนิทกันแบบพี่แบบ
น้อง  ท ำให้ไม่ค่อยมีควำมเกรงใจกัน  บำงครั้งท ำให้เกิดปัญหำขึ้น  เช่น  กำรไม่
ปฏิบัติตำมค ำสั่งกำรเข้ำเวรรักษำควำมปลอดภัย  เนื่องจำกไม่มีมำตรกำรลงโทษ  
เป็นต้น 

Skill  (ทักษะ) ๘. ขำดกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ  เช่น  กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในเรื่อง
เกี่ยวกับระบบไอที  หรือควำมรู้ด้ำนกฎหมำย 

Shared  values (ค่ำนิยมร่วม) ๙. ค่ำนิยมร่วมดี  แต่ยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้ดีเท่ำที่ควร  เนื่องจำกผู้บริหำรมิได้เป็น
แบบอย่ำงที่ดี 

 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกขององค์กร  (External  Environment) ของเทศบำลต ำบลแม่สะเรียง   อ ำเภอ         

แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

๑.๑.๓  โอกาสOPPORTUNITIES  
 

ด้าน โอกาส  (Opportunities) 
ด้ำนเศรษฐกิจ 
( Economic) 

๑. อ ำเภอแม่สะเรียงมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลำกหลำย  ทั้งศิลปวัฒนธรรม สถำปัตยกรรม 
โบรำณสถำน และแหล่งธรรมชำติ ได้แก่ สถำปัตยกรรมวัดแบบไทยใหญ่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ
คู่บ้ำนคู่เมืองของอ ำเภอแม่สะเรียง คือ ประธำตุสี่จอม ที่ตั้งอยู่ ณ สี่มุมเมืองแม่สะเรียง 
เป็นต ำนำนแห่งอำรยะธรรมลุ่มน้ ำยวม หรือเมืองยวมใต้ ในอดีต ประกอบกับมีวัด ถึง ๙ 
วัด นอกจำกนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ที่ส ำคัญ คือ แม่น้ ำสำละวิน ดังนั้นโอกำส
ที่จะท ำให้เศรษฐกิจดีของแม่สะเรียงดีขึ้น จึงต้องอำศัยโอกำส ของแหล่งท่องเที่ยวเหล่ำนี้ 
เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำต่อไป 

 ๒. อ ำเภอแม่สะเรียง นอกจำกมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์แล้ว ศิลปะ หัตถกรรมพื้นบ้ำน 
ก็เป็นเอกลักษณ์เช่นกัน เช่น ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำทอกระเหรี่ยง  ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จำก
เอื้องแซะซึ่งเอื้องแซะ เป็นดอกกล้วยไม้เฉพำะถิ่น มีที่เดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจำก
สภำพอำกำศ ดอกเอื้องแซะ เป็นดอกที่หอม  ซึ่งรัฐบำลก็มีนโยบำย ในเรื่อง ของ กองทุน
หมู่บ้ำน หรือ SML ก็สนับสนุนในด้ำนของเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ โดยเฉพำะ เรื่องสินค้ำ 
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หนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ด้ำนเทคโนโลยี 
 (Technological) 

๓. นโยบำยของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เปิดโอกำสให้มีกำรน ำ ไอที (IT) มำใช้ในกำร
บริกำรจัดกำร เช่น ระบบกำรจัดกำรเงินบัญชี  ระบบแผนที่ภำษี ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ
ติดตำมและประเมินผล เป็นต้น  รวมไปถึง กำรเผยแพร่เอกสำรทำงเว็บไชต์ ท ำให้กำร
ติดต่อสื่อสำรเร็วขึ้น กำรบริกำรรำชกำรสะดวกขึ้น เหมำะกับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่
กำรเดินทำงยำกล ำบำก หนังสือรำชกำรปกติกว่ำจะมำถึง ก็เลยเวลำไปแล้ว เนื่องจำก
สภำพภูเขำ แต่สำมำรถใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ได้ ทั้งสำยโทรศัพท์ และระบบดำวเทียม 

ด้าน โอกาส  (Opportunities) 
ด้ำนกฎหมำย 
 (Legal) 

๔. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
ในกำรบริหำรจัดกำรตนเอง ส่งผลให้ อปท. สำมำรถดูแลและแก้ปัญหำ ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน อย่ำใกล้ชิด และเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริกำร
จัดกำร 

๕. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำร
สำธำรณะเพือ่ประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นโดยที่หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำคส่งเสริมและสนับสนุนกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

๖. พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖เปิดโอกำสให้เทศบำลสำมำรถออกเทศบัญญัติ
เกี่ยวกับกำรท ำกิจกำรเทศพำณิชย์เพ่ือใช้ควบคุมภำยในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ 

กำรเมือง (Political) 
๗. เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง  ซึ่งสำมำรถดูได้จำกสถิติของผู้มำ

ใช้สิทธิในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  สมำชิกวุฒิสภำ  นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดและสมำชิกสภำจังหวัด  นำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล        

ด้ำนสังคม 
(Socio) 

๘. เป็นสังคมเมืองเล็กๆที่มีควำมหนำแน่นและเป็นศูนย์รวมของกำรค้ำขำยหลัก ประชำชนมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  มีกำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพ , กลุ่ม อสม. 

ด้ำนวัฒนธรรม (Cultural) ๙. จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ และมีชนเผ่ำต่ำงๆอำศัยอยู่ 
ดังนั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้มีนโยบำยในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
วิถีชีวิต และภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้เป็นจุดขำยที่ส ำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ด้ำนต่ำงประเทศหรือโลกำภิวัฒน ์ 
 (Global or Globalization) 

๑๐. กำรติดต่อสื่อสำรที่ทันสมัย ประเทศไทยเข้ำสู่ประชำคมอำเซีย่น(AEC) ระบบอินเตอร์เน็ต
ต ำบล อินเตอร์เน็ตผ่ำนดำวเทียม ที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลข่ำวสำรของประชำชนในด้ำนต่ำงๆ 
ท ำให้ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย ทันต่อเหตุกำรณ์ และกำรติดต่อสื่อสำรที่
รวดเร็วขึ้น 

 

๑.๑.๔ อุปสรรค... 
๑.๑.๔ อุปสรรค (THREATS) 
 
 

ด้าน อุปสรรค  (Threats) 
 ด้ำนเศรษฐกิจ ( Economic) ๑. ผลิตภัณฑ์ของต ำบล เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  มีต้นทุนกำรผลิตที่สูงขึ้นและยำกที่

จะพัฒนำเสริมสร้ำงเป็นแหล่งรำยได้ที่ย่ังยืน ประกอบกับทักษะทำงด้ำน
กำรตลำด และกำรเสียเปรียบต่อพ่อค้ำ หรือนำยทุน 

๒. กำรคมนำคมขนส่งค่อนข้ำงล ำบำกและห่ำงไกลท ำให้ไม่สำมำรถน ำสินค้ำไปขำย
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ยังตลำดใหญ่ๆ  ได้เนื่องจำกต้นทุนค่ำขนส่งค่อนข้ำงสูงมำก 
 

ด้ำนเทคโนโลยี(Technological) ๓. เทคโนโลยีมีกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะเทคโนโลยีด้ำนสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ท ำให้ต้องใช้งบประมำณจ ำนวนมำกในกำรพัฒนำเทคโนโลยีของ
องค์กรให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง และกำรใช้เทคโนโลยีไม่เต็มประสิทธิภำพ 
หรือใช้ผิดวัตถุประสงค ์
 

ด้ำนกฎหมำย (Legal) ๔. กฎหมำยมีควำมล้ำหลัง   ขำดกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป   และมีควำมซ้ ำซ้อนในมิติของอ ำนำจ หน้ำที่และกำรบังคับใช้   
เช่น พระรำชบัญญัติแรงงำนต่ำงด้ำว  พระรำชบัญญัติป่ำไม้  เป็นต้น 
 

กำรเมือง(Political) ๕. ปัญหำที่เกิดจำกกำรเมืองระดับประเทศส่งผลกระทบกับท้องถิ่น  เช่น  ท ำให้
กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ 
 

ด้ำนสังคม (Socio) 
 

๖. อ ำเภอแม่สะเรียงมีอำณำเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน และเป็นทำงผ่ำน
ส ำหรับกำรล ำเลียงยำเสพติดและแรงงำนเถื่อนเข้ำสู่เมือง  ท ำให้มีปัญหำยำเสพ
ติด  และปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวค่อยข้ำงมำก 
 

ด้ำนวัฒนธรรม (Cultural) ๗. ประชำชนลืมรำกฐำนทำงวัฒนธรรมและหันไปนิยมวัฒนธรรมและประเพณีของ
ต่ำงประเทศซึ่งเข้ำมำอย่ำงรวดเร็ว 
 

ด้ำนต่ำงประเทศหรือ 
โลกำภิวัฒน์  
 (Global or Globalization) 

๘. กระแสทุนนิยม โลกำภิวัฒน์ ท ำให้เกิดกำรบริโภคนิยม ประชำชนฟุ้งเฟ้อ ใช้
จ่ำยเงินเกินตัวและนิยมวัตถุมำกขึ้น 

 
 
 

จากการ... 
 
 

จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis สามารถน ามาเขียนเป็นตารางแมทริก (MATRIX) 
STRENGTHS 

 ๐    +๕    +๑๐  

+๑๐           +๑๐ 

            

            

            

+๕           
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ผลกระทบ 
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ความส าคัญ ของ “S” ต่อวัตถุประสงค์และการพัฒนาองค์กร 
WEAKNESSES 

 ๐    -๕    -๑๐  
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 ๐    -๕    -๑๐  

 
ความส าคัญ ของ “W” ที่ต้องแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงาน 

บรรลุวัตถุประสงค์ และการพัฒนาองค์กร 
OPPOR... 

 
OPPORTUNITY MATRIX 
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๐           ๐ 

 ๐    +๕    +๑๐  

ความส าเร็จที่เป็นไปได้ 
 

 
THREATS 
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-๑๐           -๑๐ 
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-๕ 

          

            

            

            

๐           ๐ 

 ๐    -๕    -๑๐  

ความถ่ีของการเกิด 
 

จากการ… 
จากการวิเคราะห์ตารางสามารถวิเคราะห์ Key Words จากตาราง ดังนี ้
 
จุดแข็ง  (STRENGTHS KEY WORDS) 

๑. มีแผนยุทธศำสตร์ ๕ ป ี
๒. มีแผนปฏิบัติกำร 
๓. บุคลำกรมีควำมรู้ตรงตำมสำยงำน 
๔. บุคลำกรมีควำมสำมัคคี 
๕. มีโครงกำรสร้ำงชัดเจน 
๖. จ ำนวนบุคลำกรเหมำะสมกับปริมำณงำน 
๗. สำยบังคับบัญชำตำมล ำดับขั้น 
๘. มีค่ำนิยมในกำรท ำงำนร่วมกัน 
๙. รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
๑๐. มีกำรแบ่งหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
๑๑. มีกำรประสำนงำน 
๑๒. มีแผนผัง ขั้นตอนกำรให้บริกำรชัดเจน 

จุดอ่อน  (WEAKNESSES  KEY WORDS) 
๑. แผนงำนงบประมำณไม่สอดคล้องกัน 

๒. ตัดสินใจช้ำ 

ผลกระทบ 

   

 ๘(๕,๕) 

๖(๘,๑๐) 

   ๓(๖,๗) 
   

๑(๘,๘) 
   ๒(๑๐,๘) 

 ๗(๙,๕) 

   ๔(๖,๖) 

 ๕(๖,๙) 
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๓. ขำดภำวะผู้น ำ 
๔. ระบบกำรให้รำงวัล ไม่เป็นไปตำมระบบคุณธรรม 
๕. ขำดกำรติดตำมและประเมินผล 
๖. สำยบังคับบัญชำ มีควำมล่ำช้ำ 
๗. ขำดกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ 
๘. บำงงำนไม่มีหน่วยงำนหลักรับผิดชอบ 
๙. ขำดควำมเคำรพ นับถือกัน 
๑๐. มีปัญหำในกำรประสำนงำนบำงครั้ง 

โอกาส (OPPORTUNITY  KEY WORDS) 
๑. ส่งเสริมให้มีกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๒. มีอิสระในกำรบริหำรจัดกำร 
๓. มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทำงธรรมชำติ และวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ 
๔. มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ 
๕. มีเทคโนโลยีทันสมัยมำใช้ 
๖. ประชำชนมีส่วนร่วมในทำงกำรเมือง 
๗. ประชำชนมีกำรร่วมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหำของตัวเอง 
๘. ท้องถิ่นสำมำรถให้บริกำรสำธำรณะในพื้นที่ได้ทั่วถึง 
๙. ออกกฎหมำยเองได้ 
๑๐. มีศูนย์บริกำรอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ข้อมูลสื่อสำร 

อันตรำย… 
 
 
อันตราย (THREATS  KEY WORDS) 
 
๑. ปัญหำยำเสพติด 
๒. ต้นทุนกำรผลิตสูง 
๓. กำรคมนำคมยำกล ำบำก 
๔. ปัญหำกำรเมืองระดับประเทศ 
๕. ประชำชนขำดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี 
๖. กฎหมำยล้ำสมัย 
๗. สืบประเพณี วัฒนธรรมด้ังเดิม 
๘. มีอินเตอร์เน็ต 
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จากการ... 
 

จากการวิเคราะห์คีย์เวิร์ด สามารถสรุป ประเดน็หลักเพื่อการพัฒนาดงันี้ 
ประเด็นหลักจาก Key Words ค าส าคัญ 

มีแผน ๓ ปี  ๕  ป ี
มีกำรแบ่งงำน 
สำยบังคับบัญชำ 
กำรประสำนงำน 
งบประมำณ 
ระบบกำรให้รำงวัล 
กำรติดตำมผล 

 
 
 

การบริหาร 

ทันสมัย 
เทคโนโลยี เทคโนโลยี 

ผู้บริหำรตัดสินใจช้ำ 
ผู้บริหำรขำดภำวะผู้น ำ 
 

 
ผู้บริหาร 

 
บุคลำกรมีควำมสำมัคคี 
บุคลำกรมีควำมรู้ 
จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลากร 

ผลิตภัณฑ์ 
ต้นทุนกำรผลิตสูง 
กำรคมนำคม 
ปัญหำยำเสพติด 

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ประชำชนมีส่วนร่วม 
มีกำรรวมกลุ่ม 
 

การมีส่วนร่วม 

วัฒนธรรม และประเพณี ที่มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม 

มีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมดี 
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มีผังขั้นตอนกำรให้บริกำร การบริการที่ดี 

 
ดังนั้นสามารถสรุป สาระส าคัญและแนวทางน าไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์ดังนี ้

๑. กำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ   ๖.  ประชำชนมีส่วนร่วม 
๒. กำรบริกำรที่ทันสมัย   ๗.  ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ 
๓. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี  ๘. บุคลำกรมีคณุภำพ 
๔. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
๕. อนุรักษ์วัฒนธรรม 

 
สรุป.... 

 
สรุปเป็นวิสัยทัศน ์

วัฒนธรรมเดน่  เน้นบริการ  บริหารงานโปร่งใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
๑.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 

ตำมที่กระทรวงมหำดไทยได้ออกระเบียบว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑ 
ท ำให้เกิดแนวทำงกำรเปลี่ยนแปลงในกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจำกเดิมแผนพัฒนำท้องถิ่นแบ่ง
ออกเป็นแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำสี่ปี  ให้เปลี่ยนเป็นแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งหำก
ท้องถิ่นใดที่มีกระบวนกำรจัดท ำแผนไม่มีประสิทธิภำพจะท ำให้เกิดกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติไปคนละทิศทำง ยิ่งแล้วมี
ผู้บริหำรมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง แผนพัฒนำท้องถิ่นไม่ต่อเนื่อง ท ำให้ท้องถิ่นเสียโอกำสในกำรพัฒนำ  ดั้งนั้นกำร
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อท้องถิ่น ที่จะสำมำรถประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น กับหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น
รูปธรรมมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะโครงกำรที่เกินศักยภำพของท้องถิ่น สำมำรถเสนอต่อไปยังองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
แผนพัฒนำจังหวัดที่สอดคล้องกันคือมีวำระ ๕ ปี เช่นเดียวกันกับ แผน อบจ.แผนจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ อย่ำงต่อเนื่อง 

สำระส ำคัญในกำรวำงแผนที่สอดคล้อง ส่งผลถึงกำรจัดสรรงบประมำณได้มีประสิทธิภำพ โครงกำรต่ำงๆ 
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันงบประมำณที่จัดสรรในระดับจังหวัด ระดับประเทศ มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น ท ำให้งบประมำณ
ไม่เกิดกำรซ้ ำซ้อน เป็นโอกำสที่ดีของท้องถิ่นที่จะได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้เกิดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระดับฐำนรำก ประชำชนเข้ำถึงแหล่งงบประมำณได้อย่ำงแท้จริง จึงเป็นสถำนกำรณ์ในเชิงบวกที่ส่งผลดี กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
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ส่วนที่  ๕ 
 

 
 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน และตามแบบประเมิน 
โครงการพัฒนา    สรุปได้ดังนี้       

๑.๑  สรุปผลส่วนที่ ๑ แบบประเมินคุณภาพแผน :  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยประเมินจาก ประเด็นการพิจารณา ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์ กลยุ ทธ์  
เป้าประสงค์ แผนงาน ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์  เป็นไปด้วยความถูกต้องได้  ๑๐๐ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ 
๓ หน้า ๒๖-๒๙) 

๑.๒  สรุปผลส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณภาพแผน:  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยประเมินจาก  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพัฒนา โดย
ดูความชัดเจน การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์จังหวัด 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตเิป็นไปด้วยความถูกต้อง ได ้๙๘ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า๓๐-๓๔)  

๑.๓  สรุปผลส่วนที่ ๓ :  การติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
   ได้ดังนี ้โครงการทั้งหมด จ านวน  ๓๓๐ โครงการ  ประกอบด้วย 
              -  โครงการจากเทศบาลเข้าสู่แผน จ านวน  ๒๑๒ โครงการ ผ่านเข้าสู่เทศบัญญัติ จ านวน  ๑๗๒  โครงการ   

   -  โครงการจากชุมชน เข้าสู่แผน   จ านวน  ๑๐๓ โครงการ ผ่านเข้าสู่เทศบัญญัต ิ จ านวน   ๔๘  โครงการ   
              -  โครงการจากส่วนราชการเข้าสู่แผน จ านวน ๑๕ โครงการ ผ่านเข้าสู่เทศบัญญัติจ านวน   ๑๒  โครงการ 
    - รวมโครงการทั้งหมดที่เข้าสู่แผน  จ านวน ๓๓๐ โครงการ ผ่านเข้าสู่เทศบัญญัติ  จ านวน  ๒๓๒  โครงการ          
               คิดเป็นร้อยละ  ๗๐.๓๐%  (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓๕)    

๑.๔ สรุปผลส่วนที่ ๔ : การติดตามผลจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  
โดยสรุปได้ดังนี้    โครงการพัฒนาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ที่บรรจุในแผนทั้งหมด   จ านวน   ๓๓๐ โครงการ 

  โครงการพัฒนาทั้ง  ๖ ยุทธศาสตร์  ถูกบรรจุในเทศบัญญัติทั้งหมด   จ านวน   ๒๓๒   โครงการ 
    คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ บรรจใุนเทศบัญญัติ         ๗๐.๓๐%         
       จากการตรวจสอบจ านวนโครงการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  และน ามาเปรียบเทียบกับโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๓    
คิดเป็นร้อยละ  ๗๐.๓๐% ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผน    ซึ่งเปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว  ร้อยละ ๗๐% ที่ได้ อยู่ในระดับคะแนนสูงสุด  
ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า  ๓๖)   

๑.๕ ส่วนที่ ๕... 
 

๑.๕ สรุปผลส่วนที่ ๕ :  การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  สรุปผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – กันยายน 286๓) 
      สรุปผลจากโครงการพัฒนาที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  จ านวนโครงการพัฒนาทั้งหมด 

จ านวน ๙๕ โครงการ ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไปแล้วทั้งหมดจ านวน ๗๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(ติดตามผลงานระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 
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๗๓.๖๘%  ไม่ได้ด าเนินโครงการ จ านวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๒% (โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๕๑๙  (โควิด-๑๙))   (รายละเอียดดูสว่นที่ ๓ หน้า ๓๗)   

          ๑.๖ สรุปผลส่วนที ่๖ : การตดิตามและประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวธิีการประเมินโครงการพัฒนา 
และขอ้เสนอแนะ 

จากการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามตัวช้ีวัดที่ตั้งไว้ในการ 
ประเมินตามแบบประเมินแบบส่วนที่ ๖ ได้แก่  1). ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ 2). การมีส่วนร่วมของชุมชน     
๓).ความเหมาะสมของการบริหารงบประมาณ ๔). วิธีการด าเนินโครงการ 5). ประชาชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรม/
โครงการ  6).ความยั่งยืนของโครงการ  7). คะแนนรูปเล่มรายงาน    ก าหนดช่วงคะแนน 5  3 และ 1 คะแนน ตาม
ตัวชี้วัดแต่ละข้อ  โดยใช้เกณฑ์ในการประเมิน วัดจากคะแนนรวมทั้งสิ้นจาก 7 ประเด็นหลัก คะแนนรวมสูงสุด 35 
คะแนน  โดยก าหนดเกณฑด์ังนี ้(รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓๘-๔๔)  
  คะแนน      30-35   คะแนน   ถือว่า   ผ่านเกณฑก์ารประเมิน  ระดับ  ดีมาก 
  คะแนน     25-30   คะแนน   ถือว่า   ผ่านเกณฑ์ประเมิน       ระดับ  ดี 
  คะแนน     20-25   คะแนน   ถือว่า   ผ่านเกณฑ์ประเมิน       ระดับ พอใช้ 
  คะแนนต่ ากว่า  20   คะแนน   ถือว่า   ไมผ่่านเกณฑ์ประเมิน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสรมิวัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีภูมปิญัญาท้องถ่ินสู่การท่องเที่ยว 
  จากการประเมิน ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งหมด 17 โครงการ 
พบว่า โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 30- 35 คะแนน   มี 10 โครงการ คือ 
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่   โครงการประเพณีปอยส่างลองวัดศรีบุญเรือง  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม
(ชุมชนมุสลิม)  โครงการประเพณีปอยส่างลองวัดสุพรรณรังสี โครงการฝึกอบรมเยาวชนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีแห่เทียนเหงชุมชนโป่งนอก  โครงการกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น(ประเพณีตานข้าวหย่ากู๊)   
โครงการประเพณีวันลอยกระทง  โครงการประเพณีออกพรรษา(ออกหว่า)  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม มาฆะบูชา และ โครงการจัดงานวันเด็ก    

ผลการประเมินโครงการดังกล่าว ได้ด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีการก าหนด 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับชัดเจน การบริหารงบประมาณมีความเหมาะสม  มีการก าหนดระยะเวลา
การด าเนินการโครงการที่ชัดเจน ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ และมีการประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง การด าเนินโครงการมีการจัดตั้งกลุ่มและมีคณะกรรมการรับผิดชอบชัดเจน ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ซึ่งผลที่ได้รับ คือ การมีส่วนร่วมของทุกชุมชนในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่กับชาวอ าเภอแม่สะเรียง รวมถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนที่ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชนให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ ยวและต่างจังหวัดมากขึ้น  อีกทั้งท าให้เกิดการ
ท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติ ผสมผสานกันท าให้ได้บริบทการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
อ าเภอแม่สะเรียง 
 

โครงการ..... 
 
 

 
โครงการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 25-30 คะแนน  มีทั้งหมด 7 โครงการ 

ดังนี้ โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา  โครงการท าบุญสุสานกลางอ าเภอแม่สะเรียง  โครงการท าบุญศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมชุมชนคริสเตียน  โครงการปฏิบัติธรรมะเทศกาลเข้าพรรษา(ชุมชนโป่ง
นอก) โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรชุมชนในเวียง  และ  โครงการพุทธมามะกะเยาวชนชุมชนโป่งใน 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

 ผลการประเมินโครงการดังกล่าว ได้ด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ  การบริหาร
งบประมาณมีความเหมาะสม  มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินโครงการที่ชัดเจน แต่ควรมีการปรับปรุงให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น   การจัดท าแบบรายงานที่ชุมชนหรือเจ้าของโครงการ 
ยังมีข้อแก้ไขในบางส่วน อาทิเช่น  ผลการสรุปรายงาน ควรมีรายละเอียดรายงานการประชุมและรูปภาพกิจกรรมที่
ควรแสดงขั้นตอนการท างานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ  
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ด้านการพฒันาการบรหิารจัดการสู่มาตรฐานการบรหิารจัดการท้องถิ่นทีด่ ี
  จากการประเมินด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  ทั้งหมด  ๑3 โครงการ พบว่า 
โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ดีมาก   โดยมีคะแนนเฉลี่ย 30- 35 คะแนน มี 9 โครงการ คือ โครงการ
สนับสนุนกิจการงานราชพิธีและการเตรียมรับเสด็จในพระมหากษัตริย์และพระบรม วงศานุวงศ์ (กองร้อย ตชด.337)  
โครงการเยาวชนต้นกล้า  โครงการรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ  โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพของข้าราชการและลูกจ้าง  
โครงการชุมชนเข้มแข็ง 9 ชุมชน  โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
2563  โครงการนวัตกรรมการจัดเก็บภาษีสัญจร  และ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอแม่สะเรียง 

ผลการประเมินโครงการดังกล่าว   ได้ด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ  การบริหาร 
งบประมาณมีความเหมาะสม  มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินการโครงการที่ชัดเจน ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
การด าเนินโครงการ และมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง การด าเนินโครงการมีความยั่งยืน  
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี    การด าเนินการโครงการดังกล่าว ควรด าเนินการให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในท้องที่ ได้ทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ทุก ๆ ด้าน  
มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการท างานให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 25-30 คะแนน มีทั้งหมด 4 โครงการ 
ดังนี้   โครงการจัดท าแผนด าเนินงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   และ
โครงการร้อยใจรักษ์ เรียนรู้ตามรอยพ่อ  

ผลการประเมินโครงการดังกล่าว   จากการตรวจเอกสารรายงาน โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการ
ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ  การบริหารงบประมาณมีความเหมาะสม  มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการที่ชัดเจน แต่ควรมีการปรับปรุงให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการมากขึน้   

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3. ดา้นการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  จากการประเมิน การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ทั้งหมด  30  โครงการ พบว่า 
โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 30- 35 คะแนน  มี  7  โครงการ คือ โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือโคโรนา-19  
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา - 19 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน  โครงการรณรงค์ป้องกันเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่  และ โครงการออกก าลังกาย
ฟ้อนร าเชิงวัฒนธรรมเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอาย ุ

ผลการ..... 
 
 
 
    ผลการประเมินโครงการดังกล่าว ได้ด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ การบริหาร
งบประมาณมีความเหมาะสม  มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินการโครงการที่ชัดเจน ประชาชนได้รับประโยชน์จาก



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

การด าเนินโครงการ และ มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง การด าเนินโครงการมีความยั่งยืน  
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี  ข้อเสนอแนะ ในรูปเล่มรายงานควรมีข้อมูลสถิติที่เป็นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์  เช่น ข้อมูลจ านวนสัตว์ที่เขา้รับวัคซีน ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ เป็นต้น 

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 21-30 คะแนน  มีทั้งหมด 23  
โครงการ  ดังนี ้โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.คริสเตียน)  โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.โป่งใน)   
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.มุสลิม)  โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.มงคลทอง)  โครงการพัฒนา
สาธารณสุข มูลฐาน(อสม.ในเวียง)  โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.มะขามจุม)   โครงการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน  (อสม.บ้านทุ่ง)  โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.โป่งนอก) โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.
จองค า) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (อสม.เทศบาล) โครงการเงินอุดหนุนการด าเนินงานตามแนว
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขฯ โครงการส่งเสริมสุขภาพของประฃาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง   
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก   โครงการปรับปรุงขุดลอกรางระบายน้ า  โครงการเทศบาลแม่สะเรียงรวมใจต้านภัย
เอดส์   โครงการคุ้มครองปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค  โครงการรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอย  โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก (งบ สปสช) โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายโยคะ  โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-6 ปี  โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส  โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงอยู่ใน STC  และ  โครงการ อย.น้องรุ่นใหม่ใส่ใจคุ้มครอง
ผู้บริโภคในโรงเรียนและชุมชน   ผลการประเมิน  โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
การบริหารงบประมาณมีความเหมาะสม  มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินการโครงการที่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควร
มีการปรับปรุงให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และมีบางโครงการที่ต้องปรับปรุงในด้านเอกสารรายงาน โดยให้มี 

- รายละเอียดของแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
- ควรมีผลสรุปวิเคราะห์สถานะสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายเช่นการประเมินโภชนาการเด็ก  ผู้สูงอายุ ผลการ

เยี่ยมบ้าน  
- ควรมีข้อมูลสถิติที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ เช่น ข้อมูลสรุปจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 

รายงานค่าลูกน้ ายงุลายในชุมชน เป็นต้น 
- สรุปรายงานโครงการควรมีข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกโครงการ 
- ควรมีแบบวัดผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนประกอบการสรุปโครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
  จากการประเมินด้านการพัฒนาการศึกษา  ทั้งหมด  16  โครงการ พบว่า โครงการที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 31- 40 คะแนน มี 4 โครงการ คือ โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน
ทองสวัสดิ์วิทยาคารและโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง   โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
และโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง   และ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการตรง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การบริหารงบประมาณมีความเหมาะสม  มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการที่ชัดเจน ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ และ มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับ
ประชาชนอย่างทั่วถึง การด าเนินโครงการมีความยั่งยืน ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี   
 
 

โครงการ..... 
 
 

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ ดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 21-30 คะแนน มีทั้งหมด 12         
โครงการ ดังนี้  โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนมุสลิม  โครงการศูนย์การเรียนรู้ (ห้องสมุดชุมชน)คริสเตียน 
โครงการบาสเก็ตบอลเทศบาลคัพต้านยาเสพติด  โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอแม่สะเรียง   โครงการกีฬาชุมชน



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

สัมพันธ์  โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนแห่งประเทศไทย โครงการกีฬาเซปัดตะกร้อจองค าเทศบาลคัพ   
โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลคริสเตียนคัพ   โครงการกีฬาเปตองวันปิยมหาราช    โครงการกีฬาเปตอง
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ชุมชนโป่งใน  โครงการส่งเสริมรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนทอง
สวัสดิ์วิทยาคาร   และโครงการส่งเสริมรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)      
ผลการประเมิน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานการศึกษา  และอุดหนุนให้กับ
ชุมชน การด าเนินโครงการตรงตามวัตถุประสงค์  การบริหารงบประมาณมีความเหมาะสม  มีการก าหนดระยะเวลา
การด าเนินการโครงการที่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และปรับปรุงใน
ด้านเอกสารรายงานให้มีข้อมูลรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการจัดกิจกรรม 
และควรจะมีการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อย่างทั่วถึง 
 จากการประเมินด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งหมด 7  โครงการ การประเมินได้คะแนนระดับดี ทั้ง 7 

โครงการ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในช่วง 21- 30 คะแนน  คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานคริสเตียน โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสุสานกลางอ าเภอแม่สะเรียง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานมุสลิม  โครงการเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง  โครงการปรับปรุงระบบไฟถนนคนเดินกาดศุกร์  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลแม่สะเรียง  และ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานกลางแม่สะเรียง ผลการประเมินโครงการ ดังกล่าว การด าเนิน
โครงการตรงตามวัตถุประสงค์  การบริหารงบประมาณมีความเหมาะสม  มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการที่ชัดเจน   

ข้อเสนอแนะ  
- ควรมีการปรับปรุงให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  
- ปรับปรุงในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการจัดกิจกรรม  
- ควรจะมีการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการ 
-  ควรมีระบบการดูแลเวลาเปิด-ปิด การให้บริการ และมีเวรยามดูแลสวนสุขภาพ 
- โครงการเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  ควรเพ่ิมอุปกรณ์ให้หลากหลายทุกกลุ่มวัย เฃ่นบาร์โหน  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการสร้างความมั่นคง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

                    จากการประเมินด้านการสร้างเมืองน่าอยู่ คู่สังคมคุณภาพ ทั้งหมด  6  โครงการ พบว่า โครงการที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 31- 40 คะแนน มี  4 โครงการ คือ โครงการธนาคาร
ความดี  โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ โครงการ
ปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลแม่สะเรียง ผลการประเมินโครงการดังกล่าว ได้
ด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  การบริหารงบประมาณมีความเหมาะสม  มีการก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินการโครงการที่ชัดเจน และ มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง  โครงการที่เป็นโครงการ 
การบริหารงบประมาณมีการใช้จ่ายที่ประหยัด คุ้มค่า  มีการบริหารจัดการคณะท างานที่ดี และมีการจัดท าเอกสาร
ทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน  ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ เห็นควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  

โครงการ..... 
 

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ ดี   โดยมีคะแนนเฉลี่ย 21-30 คะแนน  มีทั้งหมด 2 
โครงการ คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรพอเพียงชุมชนคริสเตียน  โครงการ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
มุสลิม    ผลการประเมินโครงการดังกล่าว  ได้มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินการโครงการชัดเจน แต่มีการ



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

ประชาสัมพันธ์โครงการน้อย  การจัดท าโครงการควรด าเนินโครงการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้   และการจัดท า
แบบรายงาน ยังมีข้อแก้ไขในบางส่วน อาทิเช่น  ผลการสรุปรายงาน  ควรมีรายละเอียดและรูปภาพกิจกรรมที่แสดง
ขั้นตอนการท างานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ และควรปรับในด้านการบริหารจัดการภายในกลุ่มในเรื่อง สวัสดิการ
ของกลุ่ม และการจัดการผลตอบแทนให้ชัดเจน และ ควรมีการบริหารจัดการกองทุนออมทรัพย์ในกลุ่มเพื่อให้มีทุน
หมุนเวียนภายในกลุ่ม 
  ข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการส่งเสริมอาชีพ ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้น  
ควรมีการขยายตลาดเพื่อจ าหน่ายสินค้า และหาตลาดรองรับสินค้าให้มากขึ้น  และควรมีการปรับปรุงการบริหาร
จัดการคณะท างานในกลุ่มให้ดีขึ้นอีก มีการก าหนดแผนด าเนินการระยะยาวให้รัดกุมและมีความต่อเนื่อง บริหาร
งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนให้คุ้มค่าและสามารถน ามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนโครงการให้ด าเนินอยู่ต่อไป  
 
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๒.๑  ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่  ประชาชนสามารถ
ติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลาย
อย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้  

๒.๒  ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชน

เข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง เป็นชุมชนที่อยู่
ห่างไกล ข้าวของจึงราคาแพง     

๓.  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
สรุปในภาพรวม 

  จากการประเมินในภาพรวม พบว่า โครงการส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์    ที่วางไว้  
การบริหารงบประมาณมีการใช้จ่ายคุ้มค่า มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม มีการบริหารจัดการคณะท างานที่ดี และมีการ
สรุปเอกสารทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินโครงการที่ชัดเจน และมุ่งให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการมากที่สุด  

ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน สามารถแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นได้  ในด้านรายละเอียดของ 
โครงการ ที่มีปัญหาเรื่องของการเขียนโครงการ บางโครงการไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการให้ชัดเจน  
และการรายงานผลโครงการ สรุปเอกสารรายงานที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ผลรายงานเชิงวิเคราะห์ ขาด
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของโครงการ แต่ละโครงการที่ด าเนินโครงการควรมีแบบวัดผลการประเมินความพึง
พอใจของชุมชนประกอบการสรุปโครงการ  ส่งผลให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่สามารถให้คะแนน
บางส่วนได้   

การแก้ไข..... 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  ควรให้ผู้จัดท าโครงการเตรียมเอกสารพร้อมจัดท ารายงาน
สรุปผลให้มีเอกสาร รูปภาพกิจกรรม รายละเอียดด้านรายรับ – รายจ่าย   ในการสรุปผลรายงานโครงการ ควรจัดท า
เป็น ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ พร้อมสรุปผลปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของโครงการ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินได้ในทันที  และควรมีเจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชน ให้การอบรมในเรื่องการพัฒนาโครงการ
กลุ่มอาฃีพ เพื่อให้ชุมชนมีการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน และเพื่อความยั่งยืนของโครงการ
และการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
  

  



ส่วนที่ ๖ 
 

วิธีการติดตามประเมินผลครั้งต่อไป 
 

 
1.  ส ำนักปลัดฯ ตรวจสอบโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ในแต่ละปี ในห้วงระยะเวลำ 30 

วันของทุกเดือน โดยประสำนทำงกองคลัง 
2. ส ำนักปลัดฯ แจ้งรำยละเอียดโครงกำรและงบประมำณ ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ให้กองที่

รับผิดชอบ พร้อมวิธีกำรรำยงำนผล และแบบรำยงำนผลให้แต่ละกองทรำบ 
3. แต่ละกองที่ได้รับผิดชอบ จัดท ำแนวทำงกำรจัดท ำเอกสำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ให้แจ้งให้กับ

เจ้ำของโครงกำร ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองต่ำง ๆ โดยแจ้งเป็นหนังสือภำยใน 30 วัน 
4. ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ก ำหนดให้มีกำรติดตำมประเมินผล โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี โดย
ก่อนเดือนธันวำคม ให้จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนฯ ครั้งที่ 1 เพื่อวำง
กรอบและแนวทำง  

5. ในห้วงเดือน ธันวำคม ให้มีกำรจัดประชุม คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล เพื่อลงพื้นที่
ประเมิน และ ให้มีกำรจัดประชุม เพื่อสรุปผลกำรประเมิน และประกำศให้ประชำชนได้รับทรำบ 
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