
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 (ติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564) 

ของ 
เทศบาลตำบลแมส่ะเรียง 

 
 

โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
หมู่ที ่๒  ตำบลแม่สะเรียง  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮอ่งสอน ๕๘๑๑๐ 
โทรศัพท์  ๐๕๓-๖๘๑๒๓๑, ๐๕๓-๖๘๒๗๔๓ / โทรสาร ๐๕๓-๖๘๑๒๓๑ 



 
 

  ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 

1.ข้อมูลด้านกายภาพ (สภาพทั่วไป)  

          สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง แยกเป็นตาราง ดังนี้ 
1.1 ภูมิประเทศ 

พื้นที ่ 1.384 ตาราง
กิโลเมตร 

ทิศเหนือ จรดพื้นที ่ 
อบต.บ้านกาศ 

ทิศใต ้ จรดลำน้ำแมส่ะเรียง 

สูงจาก
ระดับน้ำทะเล 

800 ม. ทิศตะวันออก จรดพื้นที ่
อบต.แม่สะเรยีง 

ทิศตะวันตก จรดลำน้ำยวม 

1.2  สภาพภูมิอากาศ (ข้อมลูจากเว็บไชต์ กรมอุตุนิยมวิทยา 2564) 

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

ปริมาณน้ำฝน 73.3  มิลลิเมตร/ปี ปริมาณน้ำฝน 175.38  มลิลเิมตร/ปี ปริมาณน้ำฝน 9.43  มิลลิเมตร/ปี 

2. ด้านการเมือง / การปกครอง 
 

2.1 การปกครอง แบ่งเป็น  9 ชุมชน คือ 

1.ชุมชนในเวียง 2.ชุมชนบ้านทุ่ง 3.ชุมชนจองคำ 
4.ชุมชนมุสลิม 5.ชุมชนคริสเตียน 6.ชุมชนมะขามจุม 
7.ชุมชนมงคลทอง   8.ชุมชนบ้านโป่งใน 9.ชุมชนบ้านโป่งนอก 
แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต มสีมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน 

3.ประชากร 

3.1 ประชากร (ล่าสุด 1 ธ.ค. 2564     )  

ชาย หญิง รวม 
1,326 1,508 2,834 

ครัวเรือน คนชรา 
รับเบี้ย 

พิการ 
รับเบี้ย 

ผู้ป่วยเอดส ์
รับเบี้ย 

1,959 481 90 8 

3.2  ประชากรชุมชน (คน) ข้อมูลจากแผนชุมชน 

ชุมชนจองคำ 165 ชุมชนในเวียง 298 

ชุมชนมะขามจุม 369 ชุมชนบ้านทุ่ง 108 

ชุมชนมงคลทอง 301 ชุมชนมุสลิม 124 

ชุมชนคริสเตยีน 343 ชุมชนบ้านโป่งนอก 264 

ชุมชนบ้านโป่งใน 336 
 

 



 
 

4. สภาพทางสังคม 
 ลักษณะทางสังคมและความเป็นอยู่แบบกึ่งเมืองและชนบท  ประชาชนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นสั งคมที่มีการอยู่

ร่วมกันแบบพ่ีน้อง โดยไม่มีการแบ่งแยกทางเชื้อชาติหรือศาสนาแต่อย่างใด รูปแบบการศึกษามีทั้งการศึกษาแบบในระบบ นอกระบบ และ
ระบบการศึกษาพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศูนย์การนอกโรงเรียน โรงเรียนปริยัติธรรม และวิทยาลัยชุมชน 
ซึ่งเปิดการเรียนการสอนถึงระดับอนุปริญญา เป็นต้น ช่องทางการสื่อสารในพ้ืนท่ี เช่น การบอกต่อ ใช้โทรศัพท์ ไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เสียงตามสายของเทศบาล และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีเวทีประชุม เวทีประชาคม ป้ายประชาสัมพันธ์ รถ
ประชาสัมพันธ์ และจดหมายข่าว เป็นต้น  ส่วนด้านสวัสดิการที่เป็นการช่วยเหลือกันเมื่อยามปกติ ได้แก่ การสนับสนุนการทำงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ (โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตำบลแม่สะเรียง การจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้น  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
5.  สภาพทางสังคม 
5.1 การคมนาคม/ขนส่ง 

ทางหลวงหมายเลข 108 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม ่ กรุงเทพฯ 
 162 กม. 190 กม. 924 

ทางหลวงหมายเลข 105 อ.แม่สอด จังหวัดตาก กรุงเทพฯ 
 230 กม. 499 กม. 924 

ถนนแอสฟัสท์ติก  จำนวน  9 สาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  38   สาย 
ถนนสายหลัก  ถ.เวียงใหม่  ถ.แม่สะเรียง  ถ.

แหล่งพาณิชย์  ถ.วัยศึกษา  ถ.
แสนทอง  ถ.สฤษดิ์ผล 

  

สถานีขนส่งเอกชน 1 แห่ง คิวรถสองแถว  3 สาย มอเตอรไ์ชครับจ้าง 1 แห่ง ไปรษณีย์ 1 แห่ง 
บริษัทขนของ 2  แห่ง สถานบริการน้ำมัน 2 แห่ง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 การศึกษา :  มีสถานศึกษาในเขตเทศบาล  จำนวน  5  แห่ง  คือ (1 ธ.ค.64) 

โรงเรียน 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนครู จำนวนนักเรียน 

ครูประจำการ ครูจ้างสอน รวม ชาย หญิง รวม 

โรงเรียนทองสวสัดิ์วิทยาคาร 31 46 12 58 476 463 939 
โรงเรียนอนุบาลแมส่ะเรียง(บ้านโป่ง) 11 13 3 16 74 70 144 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวดัศรีบญุเรือง 5 6 2 8 45 - 45 
โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 8 8 0 8 112 88 200 
โรงเรียนปริยตัิธรรม วัดกิตติวงศ์ 6 8 2 10 60 - 60 

รวม 61 81 19 100 767 621 1,388 



 
 

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

1,878 ครัวเรือน ปริมาณการ
ใช้น้ำประปา 83,650 
ลูกบาศก์เมตร/ปี (ประปาส่วน
ภูมิภาค ต.ค. 64 

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

90% ที่อยู่อาศัย 
10% ทำการเกษตร 

5) แม่น้ำ 6) ลำคลอง/ลำเหมือง   
น้ำแม่ยวม น้ำแมส่ะเรียง ลำเหมืองแกน   
 
 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 เศรษฐกิจ 

อาชีพ 
ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง เกษตรกร 

แม่บ้าน /บำเหน็จ
บำนาญ 

อื่น ๆ 

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

ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคพาณิชยกรรม/   

การบริการ 
ภาคการท่องเที่ยว 

ข้าว 50-55 ถัง/ไร ่
ถั่วเหลือง 280-300 
กก/ไร ่
กระเทียม 2500 กก./ไร ่
(ข้อมูลจากสำนักงาน 
เกษตรอำเภอ) 

โรงทำน้ำแข็ง 2  แห่ง 
ผลิตนำ้ดื่ม    2  แห่ง 
ผลิตขนมจีน  1  แห่ง 
ผลิตลูกช้ิน    1  แห่ง 
ผลิตขนมปัง  3  แห่ง 

ร้านขายสินค้า มีจำนวน  
116 แห่ง  ตลาดสด  
2  แห่ง (ของเอกชน) 
ธนาคาร 3 แห่ง  
ปั๊มน้ำมัน  2  แห่ง  
โรงแรม       3     แห่ง 
เกสเฮาส์    10     แห่ง 

พระธาตสุี่จอม วัดในเขตเทศบาล          
9 วัด  ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ และ 
แม่น้ำสาละวิน 
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ 
ประเพณีออกหว่า ประเพณีแหเ่ทียน
เหงประเพณีลอยกระทง ประเพณี
สงกรานต ์

 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 

วัด  9 แห่ง มัสยดิ 1 แห่ง โบสถ์  2 แห่ง 
ประเพณีสำคญั ช่วงเวลา ศิลปะการแสดงสำคญั 

1. ประเพณตีานข้าวจะกู ๊   
2. ประเพณีปอยส่างลอง   
3. ประเพณสีงกรานต ์   
4. ประเพณีออกพรรษา (ออกหว่า)    
5. ประเพณีแหเ่ทียนเหง    
6. ประเพณลีอยกระทง  

กุมภาพันธ ์
เมษายน 
เมษายน 
ตุลาคม 
ตุลาคม        

พฤศจิกายน 

รำนก 
รำโต 

การตีกลองก้นยาว 
การตีกลองมองเซิง 

ขบวนเทียนเหง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
9.1 สาธารณสุข 9.2 สิ่งแวดล้อม 9.3 การกีฬา 
ศูนย์บริการสาธารณสุข  
จำนวน 1 แห่ง  (สาธารณสุข
อำเภอ) 
คลีนิคเอกชน  
จำนวน  1  แห่ง 
ร้านขายยา 3 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

ขยะมูลฝอย  3 ตัน/วัน 1. สนามกีฬาเอนกประสงค ์ จำนวน 2 แห่ง 
2. สนามฟุตบอล  จำนวน 2 แห่ง 
3. สนามตะกร้อ  จำนวน 3 แห่ง 
4. สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 แห่ง 
5. ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง 
6. สนามฟุตซอล               จำนวน 2 แห่ง 
 

รถขยะ 3 คัน ขนาดความจุ  
7 – 10 ลบ.หลา 

รถบรรทุกขยะเล็ก 1 คัน 

แหล่งน้ำ 

แม่น้ำยวม, ลำเหมืองแกน ,
ลำเหมือง คสล.หางเวียง 

สวนสุขภาพ 1 แห่ง 

 
9. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

กรณีภัยพิบัติในพ้ืนท่ี ได้แก่ วาตภัย หมอกควัน และอุทกภัย มีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยกลุ่ม อปพร.ร่วมกันช่วยเหลือ
และมีอาสาสมัครในการเฝา้ระวังเหตุภัยธรรมชาติ เทศบาลให้ความช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ ค่าชดเชย เป็นต้น เมื่อประสบเหตุฉุกเฉิน
ให้การดูแล ช่วยเหลือโดยหน่วยกู้ชีพ อาสาสมัคร  กู้ชีพกู้ภัย  
10.1 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

สมาชิก อปพร พื้นที่เสี่ยงภัย วัสดุ อุปกรณ ์

10 คน 1.บรเิวณตลิ่งลำนำ้ยวม ชุมชนบ้านโป่งใน 
ชุมชนในเวียง ชุมชนมะขามจุม  
2. ลำน้ำแม่สะเรยีง ชุมชนมงคลทอง 

รถกู้ภัย 1 คัน 
รถน้ำดับเพลิง 3 คัน 

รถกระเช้า 1 คัน 
รถบรรทุกน้ำ (จุ 2,000 ลิตร) 1 คัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. การบริหาร  

  โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
 

     นายกเทศมนตรี 
 
 

                                   รองนายกเทศมนตร ี                    รองนายกเทศมนตร ี
 
 

     ปลัดเทศบาล 
 
 

    รองปลัดเทศบาล 
 
 
 
 

        สำนักปลัดเทศบาล          กองคลัง           กองช่าง                      กองการศึกษา 
 
 
                        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

                      

  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  เป็นเทศบาลขนาดกลาง แบ่งการทำงานออกเป็น  2  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
บริหาร   มีคณะผู้บริหารจำนวน  5  คน  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร  และมีสมาชิกเทศบาล  จำนวน 12 คน  (ฝ่ายนิติบัญญัติ)  ทำหน้าที่
ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการบริหาร มีอัตราพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด  79 คน  ดังนี ้

 
 

ตาราง : จำนวนพนักงาน /ลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่สะเรียงจำแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2564 
 (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2564) 

 

สำนัก/กอง 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

สำนักปลดัฯ 4 5 3 1 3 1 4 9 30 
กองคลัง - 4 - - - 2 1 3 10 
กองช่าง 2 1 - - 1 - 7 1 12 
กองการศึกษา - - - - - - 1 1 2 
กองสาธารณสุข 3 - - - 5 1 11 5 25 
รวม 9 10 3 1 9 4 23 19 79 
          

 

 

 

เลขานุการ

นายกเทศมนตร ี

ทีป่รึกษา

นายกเทศมนตร ี



 
 

ตาราง  : การศึกษาของพนักงานเทศบาลสามัญ จำแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2564  (ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2564) 

 

ระดับการศึกษา 
จำนวนพนกังานเทศบาลสามัญ (คน) 

รวม ชาย หญิง 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 12 5 7 
ปริญญาตร ี 7 4 3 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี 1 1 - 

รวม 20 10 10 
 
11. การคลังท้องถิ่น 
ตาราง  :  แสดงสถานการณ์คลังท้องถิ่น ย้อนหลัง จากปี พ.ศ. 2559 – 2564 
 

รายการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

รายรับ (บาท) 37,203,629.78 39,295,919.79 40,623,534,73 40,623,534.73 40,080,827.82 

รายจ่าย (บาท) 35,396,280.65 37,618,195.45 37,970,413,37 37,970,413.37 38,790,970.95 
 

แผนภูมิแสดงสถานการณ์การคลังเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 

 

 

แผนภูมิแสดงสถานการณ์การคลังเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 

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)

37,933,277.52รายจา่ย(บาท)

37,575,616.34

รายรับ(บาท)

40,080,827.82

รายจา่ย(บาท)

38,790,970.95

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

2560 2561 2562 2563 2564

 



 
 

ตาราง  :  แสดงสถานการณ์คลังท้องถิ่น ย้อนหลัง จากปี พ.ศ. 2560 – 2564 

       

หมวด/ประเภท 
ปีงบประมาณ 

 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ก.รายได้ภาษีอากร 

1.รายได้ภาษีอากร  19,771,778.06 20,152,058.88 20,701,473.48 21,832,938.15 18}253}656.61 18}649}583.75 

ข.รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 

1.หมวดค่าธรรมเนียม  
ค่าปรับและใบอนุญาต  579,111.00 676,245.20 487,904.70 548,005.40 628,926.53 580,576.70 

2.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
 467,131.67 491,129.70 505,595.61 563,280.18 670,445.38 387,069.39 

ค.หมวดเงินอุดหนุน 

1.เงินอุดหนุนทั่วไป  10,675,744.00 15,390,356.00 16,045,186.00 17,914,551.01 17,754,523 19,658,904.99 

2.เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ  7,404,860.00. 493,740.00 1,536,480 656,220 625,396 804,396 

งบหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  47,720 100.00 19,280 600 330 296.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง             
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

                           
หมายเหต ุ

 
ปี 2564 

  

สินทรัพย์ 
     

 
สินทรัพย์หมุนเวียน  

     
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1 
 

25,517,313.88 
 

- 

  
ลูกหนี้หมุนเวยีนและรายได้ค้างรับ  2 

 
287,840.11 

 
-   

ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น 
  

- 
 

-   
เงินลงทุนระยะสั้น 3 

 
508,669.43 

 
-   

สินค้าและวัสดุคงเหลือ  4 
 

43,571.00 
 

-   
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  5 

 
2,426.24 

 
-   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  
  

26,359,820.66 
 

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

    
  

ลูกหนี้ - ระยะยาว 
  

- 
 

  
เงินลงทุนระยะยาว 6 

 
6,711,278.70 

 
  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 7 
 

20,605,198.73 
 

  
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธ ิ 8 

 
418,663.01 

 
  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ
  

- 
 

  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

  
- 

 
  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
  

- 
 

  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  

  
27,735,140.44 

 

รวมสินทรัพย ์
  

54,094,961.10 
 

     
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง 

            
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  

               
หมาย
เหต ุ

 
ปี 2564 

  

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
หนี้สิน 

     
 

หนี้สินหมุนเวียน 
     

  
เจ้าหนี้ระยะสั้น 

  
- 

 
-   

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  9 
 

99,721.13 
 

-   
รายได้รับล่วงหน้า 10 

 
1,000,000.00 

 
-   

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 
  

- 
 

-   
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป ี

  
- 

 
-   

รายได้รอการรับรู้ระยะสั้น 
  

- 
 

-   
เงินกู้ระยะสั้น 11 

 
1,438,750.00 

 
-   

เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น 12 
 

132,400.00 
 

-   
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 

  
- 

 
-   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
  

- 
 

-   
รวมหนี้สินหมุนเวียน 

  
2,670,871.13 

 
 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
    

  
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว 

  
- 

 
  

เงินกู้ระยะยาว  
  

- 
 

  
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว 13 

 
42,000.00 

 
  

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 
  

- 
 

  
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

  
- 

 
  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 
  

42,000.00 
 

 
รวมหนี้สิน 

  
2,712,871.13 

 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
    

 
เงินสะสม 

  
35,053,566.85 

 

 
เงินทุนสำรองเงินสะสม 

  
16,328,523.12 

 

 
รายได้สะสม 

  
- 

 
 

ทุนดำเนินการ 
  

- 
 

 
กำไร/ขาดทุนสะสม 

  
- 

 
 

รวมสินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุน 
  

51,382,089.97 
 

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
  

54,094,961.10 
 

     
  

 
  

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

ส่วนที่  ๒ 
 

บทนำ 
 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ

กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี  ด้านการบริการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาการวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และด้านการสร้างความมั่นคงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมคุณภาพ  แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์   เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อ
การทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ 
ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ  
๕)  ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอก
ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

 
/ในทางตรง... 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
 
 
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) 
ดำเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่
เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  
การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้อง
ใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย
ค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็น
และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระ
ต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคน
เดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  
เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่
ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น   เพราะว่าการดำเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่ งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตำบลแม่สะเรียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (โดยติดตามประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ของปีงบประมาณ 2564) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ   

 
/(1)กำหนด... 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
 
(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้   และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (โดยติดตามประเมินผลโครงการที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จของปีงบประมาณ 2564) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้
ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผล
การทำงานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลว
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or 
contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์
นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบ
กลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็น
เครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชน
หรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
/๒.  ความสำคัญ... 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

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

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะดำเนนิการและตั้งมัน่อย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปน็ปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง 

/หยุดและลดถอย... 

๒.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี

โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและ
เร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 
/ขั้นตอนที่ ๓...  

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
 

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

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

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

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

/ผังขั้นตอน... 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

/๕.กรอบและแนว... 

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ี  

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้กำหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่สะเรียงโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

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

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

➢  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.2561 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 
 

/(๓)  ความพอเพียง... 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   

   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑. ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยว 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ 
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม 
และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

๒. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการปกครองใน 

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ รวมทั้งจะบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการรู้รักสามัคคีตลอดจนจะ
กระทำทุกวิถีทางเพ่ือให้บังเกิดความสุข ความเจริญแก่ประชาชน 

๓. ด้านการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
การบริการด้านสาธารณสุขเป็นระบบ ป้องกันโรคระบาดได้ทันเวลา ประชาชนมีสุขอนามัย 

ที่ดี มีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพ 

๔.  ด้านการพัฒนาวิชาการ  การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งปวง โดย 

เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี การศึกษาที่ทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิ ถีชีวิต ความเป็นอยู่ใน
ท้องถิ่น 
   ๕.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อย่างท่ัวถึง 
   การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ โปร่งใส วางรากฐานการทำงานอย่างเป็น
ระบบ แก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ การวางแผน                   
การดำเนินการ การตรวจสอบ และการประเมินผล 

๖. ด้านการสร้างความม่ันคง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาสาธารณภัยให้กับ 

ผู้ประสบภัยทุกด้าน โดยเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานประชาชนดำรงชีวิ ตอย่างเป็นสุข การ
สังคมสงเคราะห์ดี เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลประชาชนมีเศรษฐกิจดี มีตลาดรองรับสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จัก การท่องเที่ยวมีคุณภาพที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 

/(๕)  ประสิทธิภาพ.... 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
 (๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 

  ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีชุมชน
ที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

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

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทำได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

 
/๕.๓  การติดตาม... 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  
➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70)  

๕.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๕.๕  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องกำหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๔ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนี้ 
 

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งทีใ่ช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

 
(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  

  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง
เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  
อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการ
ดำเนินโครงการ  เพ่ือตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

/6.2  วธิีในการ... 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำข้อมูล

มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ   
 

   
     
 สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
แบบที่  ๑  แบบการติดตามและประเมินผลตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบการติดตามและประเมินผลตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

โครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                     แบบท่ี  ๓  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
                     แบบท่ี  ๔  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ  
           พัฒนา 

แบบท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
แบบท่ี  ๖  แบบติดตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโครงการพัฒนา   

 
 
 
๑  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
คณะกรรมการจะดำเนินการติดตามประเมินผลตามแบบการประเมิน  ในเชิงปริมาณ  ตามคู่มือกรมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
       และติดตามประเมินผลโครงการ โดยกำหนดลงพ้ืนที่ทุกชุมชน เพื่อประเมินโครงการ โดยให้ กำหนดแบบ
และวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  
โดยใช้แบบสอบถาม  แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือเป็นตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน และการหาผลสัมฤทธิ์ 
โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

                   /๙.ประโยชน.์.. 

๗.  เครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
 
 

๘.  เครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล   
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 
 
 
 

๑)  ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำ
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกทิ้งเสีย     

 
 
 

 
 

๙.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

/๑๐.คณะกรรมการ 
 
 
 

๑)  นายวุฒิไกร   นันทสมบูรณ์     ประธานกรรมการ 
๒)  นายอุดม  ป้องสุวรรณ              กรรมการ 
๓)  นายสมนึก   แก้วปราณี    กรรมการ    
๔)  นายอิทธิพล  อร่ามวงศ์     กรรมการ 
๕)  นายชัชวาลย์   บังวัน      กรรมการ 
๖)  นายปฐมพร  หงษาวงษ์         กรรมการ 
๗)  นายภีมม์เนศ   คงคาใส     กรรมการ 
8)  นายอดิศักดิ์  มโนวงศ์      กรรมการ 
9)  นางกัณทนา  ใจสุวรรณ                  กรรมการ 
10)  นายธนาพล   ศิริกุลปิยรัตน์     กรรมการ 
๑1) นางเสาวณยี์  ไพฑูรย์วิริยะภาพ    กรรมการ 
๑2) นายกฤตธกร  วิวันน์นา          กรรมการ/เลขานุการกรรมการ 
๑3) นางนภัสรพี  พรสิทธิ์      ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ 
14) นางสาวประกาย  จันทะวงศ์     ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ 
 
  
 

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

๑๐.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
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ส่วนที่ ๓ 

 
 

 
 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  คือการประเมินผลในเชิง
ปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลตามแบบคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบการติดตามและ
ประเมินคุณภาพแผนพัฒนา แบบติดตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโครงการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดใน
การติดตามและประเมินผล  ทั้งหมด ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ : แบบที่ ๑  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 

/แนวทาง... 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตามแบบ
ติดตาม  

(ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(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 และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล Tcnap  และฐานข้อมูลชุมชน 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๓) (๓) 

 
 
 
 

/๒.การวิเคราะห.์.. 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

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

 (๓)  (๓) 

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

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

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

(๓) (๓) 

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

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

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
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.วสิัยทัศน์... 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

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

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๕) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ ๒... 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

 
 
 

ส่วนที่ ๒: แบบที่ ๒ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ตามแนวทางการ    
               พจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น     
               (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  

 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (๕) 

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

(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  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (๕) 

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

 
 
 
 
 

/แนวทาง... 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

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

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 

/๕.โครงการ...
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/๕.๖.โครงการ... 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

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

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที ่๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

 
 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

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

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (๓) 

 
 
 
 

/๕.๑๑.มีการกำหนด... 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (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
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
การสรุปผลตามแบบติดตามและประเมินผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี ๓  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
   
 คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) โดยการติดตาม
โครงการพัฒนาทั้งหมดที่ถูกบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และบรรจุในข้อเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผลการติดตาม... 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

                                 แบบที่ 3 
ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕)   
สรุปตามโครงการพัฒนาทั้งหมดที่ถูกบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖4) และบรรจุในข้อเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี  ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่เข้าสู่แผนพัฒนาปี ๖4 รวมโครงการ
ทั้งหมดที ่
เข้าสู่

แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

โครงการจากแผนปี ๖4 เข้าสู่เทศบัญญัติ 
โครงการ
ทั้งหมดที่
เข้าสู่เทศ
บัญญัติ 

ร้อยละโครงการที่ผ่านเข้าเทศบัญญัติ ร้อยละโครงการ
ทั้งหมดใน 
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
เข้าสู่เทศ
บัญญัติ 

โครงการจาก
เทศบาลฯ  

โครงการ
จากชุมชน  

โครงการ
จากส่วน
ราชการ  

โครงการจาก
เทศบาลฯ
เข้าเทศ
บัญญัติ 

โครงการจาก
ชุมชนเข้าสู่
เทศบัญญัติ 

โครงการจากส่วน
ราชการเข้าเทศ

บัญญัติ 

ร้อยละของ
โครงการ

เทศบาลเข้า
เทศบัญญัต ิ

ร้อยละของ
โครงการ
ชุมชนเข้า
เทศบัญญัต ิ

ร้อยละของ
โครงการ
หน่วยงาน
เข้าเทศ
บัญญตั ิ

๑. ด้านการพัฒนาการอนุรักษส์่งเสริม
วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยว 

8 11 1 20 8 ๑0 1 19 100.00 90.91 ๑๐๐.๐๐ 95.00 

๒. ด้านพัฒนาการบริหารจัดการสู่
มาตรฐานการบรหิารจดัการท้องถิน่ท่ีดี 

16 1 6 23 15 1 6 22 93.75 100.00 100.00 95.65 

๓. ด้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9 ๑5 1 25 ๙ 11 0 ๒0 100.00 73.33 0.00 80.00 

๔. ด้านการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

6 ๑0 5 21 5 7 5 ๑7 83.33 70.00 ๑๐๐.๐๐ 80.95 

๕. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานอย่าง
ทั่วถึง 

5 21 0 26 4 2 ๐ 6 80.00 9.52 ๐.๐๐ 23.08 

๖. ด้านการสร้างความมั่นคงและเสริม 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

10 13 0 23 7 ๑2 ๐ 19 70.00 92.31 ๐.๐๐ 82.61 

รวม 54 71 13 138 48 43 12 103 88.88 60.56 92.31 74.64 

         แบบท่ี ๓  สรุปผลการติดตามดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     สรุปได้ดังนี้   โครงการทั้งหมด  จำนวน    138   โครงการ    ประกอบด้วย 
                       - โครงการจากเทศบาลเข้าสู่แผน         จำนวน     54  โครงการ     ผ่านเข้าสู่เทศบัญญัติ  จำนวน    48   โครงการ      

- โครงการจากชุมชน เข้าสู่แผน           จำนวน     71  โครงการ    ผ่านเข้าสู่เทศบัญญัติ  จำนวน    43   โครงการ    
- โครงการจากส่วนราชการเข้าสู่แผน     จำนวน    13  โครงการ      ผ่านเข้าสู่เทศบัญญัติ  จำนวน    12   โครงการ   
- รวมโครงการทั้งหมดที่เข้าสู่แผน         จำนวน   138  โครงการ   ผ่านเข้าสู่เทศบัญญัติ  จำนวน   103   โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  ๗4.64%  แบบท่ี  
๔... 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

แบบท่ี  ๔   แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๔  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและนำไปสู่การปฏิบัติ  โดยการติดตามโครงการ
พัฒนา ในปีงบประมาณ ๒๕๖4  (เดือนตุลาคม ๒๕๖3 – เดือนกันยายน ๒๕๖4) 
     
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาอนุรกัษ์ ส่งเสรมิ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยว 20 19 95.00 

๒. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการบริหารจดัการสู่มาตรฐานการ
บริหารจดัการท้องถิ่นที่ด ี 23 22 95.65 

๓. ยุทธศาสตรด์้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 25 ๒0 80.00 

๔. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 21 ๑7 80.95 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

26 
6 23.08 

๖. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างความมั่นคงและเสรมิ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 23 19 82.61 

รวม 138 103 ๗4.64 

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่  ๔  :   แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 
โดยสรุปได้ดังนี้   ➢  โครงการพัฒนาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ที่บรรจุในแผนทั้งหมด       จำนวน   138   โครงการ 

➢  โครงการพัฒนาทั้ง  ๖ ยุทธศาสตร์  ถูกบรรจุในเทศบัญญัติทั้งหมด  จำนวน   103   โครงการ 
  ➢  คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ บรรจุในเทศบัญญัติ         ๗4.64%         

   จากการตรวจสอบจำนวนโครงการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
และนำมาเปรียบเทียบกับโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี  ๒๕๖4  คิดเป็น
ร้อยละ ๗4.64%  ของโครงการพัฒนาทั้งหมดที่ปรากฏในแผน  ซึ่งเปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  ที่กำหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐%  จำนวนร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏในแผนที่ได้ อยู่ในระดับคะแนนสูงสุด ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน 

/แบบที่ 5.... 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

 
แบบท่ี ๕  การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๕  แบบประเมินตนเอง  การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยการ
ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาทั้งหมดที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ และโครงการที่ได้รับ
งบประมาณจาก สปสช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4  รายละเอียด  ดังนี้ 

 
สรุปผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖4  (เดือนตุลาคม ๒๕๖3 – เดือนกันยายน ๒๕๖4) 
 

สรุปผลจากโครงการพัฒนาและโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก สปสช. ปีงบประมาณ ๒๕๖4   จำนวน
โครงการพัฒนาทั้งหมด  จำนวน  103 โครงการ  ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไปแล้วทั้งหมด  จำนวน 
6๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.25%  ไม่ได้ดำเนินโครงการ 43  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.75 % (โครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ) 

 
 
 

/ส่วนที่ 3... 
/.../ส่วนที่ ๓... 

ตารางการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖4 (เดือนตุลาคม ๒๕๖3 – เดือนกันยายน ๒๕๖4) 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
ตั้งไว้เทศบัญญัติ เบิกจ่าย ร้อยละจำนวน

โครงการที่
เบิกจ่าย 

 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1 ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ส่งเสรมิ
วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยว 

19 1,390,500 13 1,535,315 

58.25 

2 ด้านพัฒนาการบรหิารจดัการสู่
มาตรฐานการบรหิารจดัการท้องถิน่ท่ีดี 

22 560,000 12 810,700 

3 ด้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(การเบิกจ่ายรวมงบประมาณ สปสช.) 

20 600,500 16 455,800  

4 ด้านการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ  

17 6,767,926 6 5,839,440 

5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง 

6 550,000 4 505,000 

6 ด้านการสร้างความมั่นคงและเสรมิ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

19 5,279,154 9 4,831,600 

รวม 103 15,148,080 60 13,977,855 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

สว่นที่ ๓ :  แบบที่ ๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน 
โครงการพัฒนา   
 
สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งโลจิสติกส์ 
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ข้อ 1 - 7 ตามแบบ

ติดตามฯ รวม ผล 
1 2 3 4 5 6 7 

1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สุสานคริสเตียน 

5,000 5 2 5 3 5 1 5 26 ดี 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสุสานกลาง 

30,000 5 2 5 3 5 1 5 26 ดี 

3 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สุสานมุสลิม 

5,000 5 2 5 3 5 1 5 26 ดี 

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำพร้อมฝาปิด 
ถนนแม่สะเรียง ซอย 
12 

450,000 5 3 5 5 3 3 5 29 ดี 

5 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในอาคาร
สำนักงานเทศบาล
ตำบลแม่สะเรียง 

30,000 5 2 5 3 5 1 5 26 ดี 

6 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สุสานกลางแม่สะ
เรียง 

20,000 5 2 5 3 5 1 5 26 ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

 
สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี และการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ข้อ 1 - 7 ตามแบบ

ติดตามฯ 
รวม ผล 

1 2 3 4 5 6 7   

1 โครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา 

15,000 4 4 4 3 4 3 3 25 พอใช้ 

2 
โครงการทำบุญสุสาน
กลาง 

10,000 3 3 4 3 3 4 4 24 พอใช้ 

3 โครงการทำบุญศาลเจ้า
พ่อหลักเมือง 5,500 4 4 4 3 3 4 3 25 พอใช้ 

4 
โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ชุมชนคริส
เตียน 

30,000 5 0 5 5 5 1 5 26 ดี 

5 โครงการประเพณีปอย
ส่างลอง วัดศรีบุญเรือง 

20,000 5 0 5 5 5 1 5 26 ดี 

6 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ชุมชนมุสลิม 

30,000 5 0 5 5 0 1 5 21 พอใช้ 

7 โครงการปฏิบัติธรรมะ 
เทศกาลเข้าพรรษา ชุมชน  
โป่งนอก 

20,000 5 3 5 5 3 3 5 29 ดี 

8 โครงการประเพณีปอย
ส่างลอง วัดสุพรรณรังสี 20,000 5 0 5 5 5 1 5 26 ดี 

9 โครงการปฏิบัติธรรม
เทศกาลเข้าพรรษา 2564 

15,000 4 4 4 3 3 4 3 25 พอใช้ 

10 โครงการ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มาฆบูชา 

15,000 4 4 4 3 3 4 3 25 พอใช้ 

11 โครงการ ประเพณี วัน
ลอยกระทง 100,000 4 4 4 3 3 4 4 26 ดี 

12 โครงการประเพณีออก
พรรษา (ออกหว่า) 985,000 4 3 3 3 3 4 4 25 พอใช้ 

 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณะสุข และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ข้อ 1 - 7 ตามแบบ

ติดตามฯ รวม ผล 
1 2 3 4 5 6 7 

1 โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน     
(อสม.คริสเตียน) 

7,500 5 5 5 5 5 5 3 33 ดีมาก 

2 โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน    
(อสม.โป่งใน) 

7,500 5 5 5 5 5 3 5 33 ดีมาก 

3 โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน     
(อสม.มุสลิม) 

7,500 5 5 5 3 5 5 5 33 ดีมาก 

4 โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน    
(อสม.มงคลทอง) 

7,500 5 5 5 5 5 5 5 35 ดีมาก 

5 โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน    
(อสม.ในเวียง) 

7,500 3 5 5 5 5 5 5 33 ดีมาก 

6 โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน     
(อสม.มะขามจุม) 

7,500 5 5 5 5 3 5 5 33 ดีมาก 

7 โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน    
(อสม.บ้านทุ่ง) 

7,500 5 5 3 5 5 5 5 33 ดีมาก 

8 โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน    
(อสม.โป่งนอก) 

7,500 5 5 5 5 5 3 5 33 ดีมาก 

            

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ข้อ 1 - 7 ตามแบบ

ติดตามฯ รวม ผล 
1 2 3 4 5 6 7 

9 โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน     
(อสม.จองคำ) 

7,500 5 5 5 3 5 5 5 33 ดีมาก 

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค (อสม.
เทศบาล) 

50,000 5 5 5 5 5 5 5 35 ดีมาก 

11 อุดหนุนการดำเนินงาน
ตามแนวโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุขฯ 

180,000 5 5 5 5 3 3 5 33 ดีมาก 

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง 

50,000 5 5 5 5 5 5 5 35 ดีมาก 

13 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

20,000 5 5 5 5 5 5 5 35 ดีมาก 

14 โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อ 

20,000 5 5 5 5 5 5 5 35 ดีมาก 

15 โครงการปรับปรุงขุดลอก
รางระบายน้ำ 

30,000 5 5 5 5 5 5 5 35 ดีมาก 

16 โครงการคุ้มครอง
ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 
2564 

12,000 5 5 5 5 3 5 5 33 ดีมาก 

 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ข้อ 1 - 7 ตามแบบติดตามฯ รวม ผล 
1 2 3 4 5 6 7 

17 โครงการเทศบาลแม่สะ
เรียงร่วมใจต้านภัยเอดส์ 
2564 

12,000 5 5 5 5 3 5 5 33 ดีมาก 

18 โครงการบริการจัดการ
ขยะมูลฝอยเทศบาลแม่สะ
เรียง 2564 

2,500,000 5 5 5 5 5 1 5 31 ดีมาก 

19 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ รู้ตน 
ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค  

15,000 5 5 5 5 3 3 3 27 ดี 

20 โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตและสุขภาพ
กายผู้สูงอายุที่ติดบ้าน-ติด
เตียง ในระบบ STC 

22,000 5 5 5 5 5 4 5 34 ดีมาก 

21 โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

15,000 5 5 5 4 5 4 5 33 ดีมาก 

22 โครงการส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านสุขภาพโดยเน้นหลัก 
3 อ.2ส. 

23,100 5 5 5 5 5 4 5 34 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ข้อ 1 - 7 ตามแบบติดตามฯ รวม ผล 
1 2 3 4 5 6 7 

1 โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนอนุบาลแมส่ะ
เรียง (บ้านโป่ง) 

676,000 5 3 5 5 5 3 5 31 ดีมาก 

2 โครงการศูนย์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ชุมชนมุสลิม 

20,000 5 5 3 5 3 1 5 27 ดี 

3 โครงการอบรมทักษะกีฬา
ฟุตบอล 

9,900 5 5 1 5 3 1 3 24 ดี 

 

สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน 

ลำดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ข้อ 1 - 7 ตามแบบ

ติดตามฯ 
รวม ผล 

1 2 3 4 5 6 7   

1 โครงการชุมชนเข้มแข็ง 
ชุมชนในเวียง 

10,000 5 5 5 5 3 5 5 33 ดีมาก 

2 โครงการชุมชนเข้มแข็ง 
ชุมชนโป่งนอก 
 

10,000 
5 5 5 5 5 5 5 35 ดีมาก 

3 โครงการชุมชนเข้มแข็ง 
ชุมชนคริสเตียน 
 

10,000 
5 5 5 5 5 5 5 35 ดีมาก 

4 โครงการชุมชน
เข้มแข็ง ชุมชนโป่งใน 

 

10,000 5 5 5 5 5 3 5 33 ดีมาก 

 
5 
 
 
 

โครงการชุมชนเข้มแข็ง 
ชุมชนมะขามจุม 
 
 

10,000 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

34 
 
 

 
ดีมาก 

 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ข้อ 1-7 ตามแบบติดตามฯ 

รวม ผล 
1 2 3 4 5 6 7 

6 โครงการชุมชน
เข้มแข็ง ชุมชนมุสลิม 

10,000 5 5 5 5 5 5 5 35 ดีมาก 

7 โครงการชุมชน
เข้มแข็ง ชุมชนจองคำ 

10,000 4 4 4 4 5 5 5 34 ดีมาก 

8 โครงการชุมชนเข้มแข็ง 
ชุมชนมงคลทอง 10,000 5 5 5 5 5 3 5 33 ดีมาก 

9 โครงการชุมชน
เข้มแข็ง ชุมชนบ้านทุ่ง 10,000 5 5 5 5 5 5 5 35 ดีมาก 

 

สรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ข้อ 1 - 7 ตามแบบ

ติดตามฯ 
 

รวม ผล 
1 2 3 4 5 6 7   

1 โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000 5 5 5 5 5 1 5 31 ดีมาก 

2  โครงการวันท้องถิ่น
ไทย 

25,000 5 5 5 5 5 1 5 31 ดีมาก 

3  โครงการแผนแม่บท 9 
ชุมชน 

27,000 5 5 5 5 3 3 5 31  
ดีมาก  

4 โครงการจัดทำแผน
ดำเนินงานเทศบาล
ตำบลแม่สะเรียง 

5,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

5 โครงการติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562)  

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ข้อ 1 - 7 ตามแบบ

ติดตามฯ 
 

รวม ผล 
1 2 3 4 5 6 7   

6 โครงการฝึกอบรมการ
เขียนโครงการและการ
รายงานผลการดำเนิน
โครงการ 

10,000 5 5 5 5 5 3 5 33 ดีมาก 

7 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษ ี 200,000 5 5 5 5 5 1 5 31 ดีมาก 

8 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ของ อปท.  
อ.แม่สะเรียง 

33,000 5 5 5 5 5 1 5 31 ดีมาก 

9 โครงการจัดทำและ
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

15,000 5 5 5 5 5 1 5 31 ดีมาก 

10 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

20,000 5 5 5 5 5 1 5 31 ดีมาก 

12 โครงการ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

10,000 5 3 5 5 5 1 5 29 ดี 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

ส่วนที่  ๔ 
 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ดำเนินการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  
เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต องค์การบริหารส่วนตำบล
ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมีดังนี้  

๑. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑.๑.๑  จุดแข็ง ( STRENGTH ) 
Mckinsey  ๗s  Framework จุดแข็ง  (Strength) 

Structure (โครงสร้างองค์กร) ๑. มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น  ๑  สำนัก  ๔  กอง  ได้แก่ 
-  สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานบริหารงานทั่วไปงานการ

เจ้าหน้าที่  งานนิติการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานตรวจสอบภายใน  งาน
พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์  งานทะเบียนราษฎร์และบัตร  งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคง  งานกิจการสภา  งานประชาสัมพันธ์ฯ  งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  และงานธุรการสำนักปลัดฯ 

-   กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบ   งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน  งานพัฒนารายได้  งานผลประโยชน์และกิจการ  งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  และงานธุรการกองคลัง 

-   กองช่าง  มีหน้าที่ รับผิดชอบ  งานวิศวกรรม  งานผังเมือง  งาน
สาธารณูปโภค  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  งานควบคุมและตรวจสอบ
บำบัดน้ำเสีย  และงานธุรการกองช่าง 

-   กองการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานการศึกษา  งานกีฬาและ
นันทนาการ  งานการเจ้าหน้าที่กองการศึกษา  งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  
และงานธุรการกองการศึกษา 

-   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานรักษาความ
สะอาด  งานสุขาภิบาล  อนามัยและสิ่งแวดล้อม  งานวางแผนสาธารณสุข  งาน
เผยแพร่และฝึกอบรม  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  และ
งานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

/๒.มีสายการ... 
 
 

 ๒. มีสายการบังคับบัญชาตามขั้นตอน  ดังนี้ 
การสั่งงาน   เริ่มจาก  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ  ตามลำดับ 
การเสนอ/รายงานการปฏิบัติงาน  เริ่มจาก  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ผู้อำนวยการสำนัก/

กอง ปลัดเทศบาล รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี  
การประสานงาน  มีการประชุมระดมสมองร่วมกันทั่วในระดับภายในสำนัก/กอง  

และระหว่างกอง  มีการบูรณาการร่วมกันในทุกกิจกรรมหรือโครงการ 

Strategy (กลยุทธ์) 
๓.  มีแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด       

แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ   
๔. มีแผนปฏิบัติงานประจำปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์   

Systems (ระบบภายในองค์กร) ๕. มีการแบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบและตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และ
กรอบภารณกิจของงานแต่ละกองอย่างเป็นระบบ เช่น 
- ระบบการเงิน  บัญชี  มีการกำหนดขั้นตอนการเบิกจ่าย  มีระบบการจัดทำบัญชีและ
การตรวจบัญชี  การจัดทำรายงานการเงินมีความชัดเจน 
- ระบบงบประมาณ  มีแผนการ ขั้นตอน แนวทาง  และกระบวนการจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 
- ระบบการบริหารบุคคล   มีระบบการคัดเลือกคนเข้าทำงาน  การพัฒนาบุคลากร                
มีมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  การให้ประโยชน์ค่าตอบแทน  (โบนัส)  การเลื่อนขั้น/
ตำแหน่งให้สูงขึ้น  และวินัยข้าราชการ 
- ระบบการสื่อสาร  และการประสานงาน  ผ่านช่องทางมากกว่าหนึ่ง  ได้แก่  พบปะ
พูดคุยโดยตรง  หรือคุยผ่านโทรศัพท์   หรือ  Internet 
- ระบบพัสดุ  มีระบบระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ระเบียบพัสดุที่ชัดเจน 
- ระบบงานทะเบียนราษฎร์  มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่
ประชาชนท่ีชัดเจน 

 ๖. มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนไว้ชัดเจน เช่น งาน 
รับชำระภาษี งานการให้บริการทะเบียนราษฏร์ การให้บริการการขออนุญาตปลูก
สร้าง ของกองช่าง เป็นต้น 

Style (รูปแบบ พฤติกรรมใน การ
ทำงานของผู้บริหาร) 

๗. ให้ความสำคญัต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา  
ยึดหลักการกระจายอำนาจ  มีการมอบอำนาจให้กับรองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล 
หรือผู้อำนวยการสำนัก/กอง  ในการตัดสินใจบางเรื่อง และไม่เผด็จการ 

Staff (สมาชิกในองค์กร) ๘. บุคลากรมีความสามัคคี  ช่วยเหลอืเกื้อกูลกันในการปฏิบตัิงาน  มีความสัมพันธ์กัน 
      แบบพ่ีแบบน้องมีจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมกับปริมาณงานตามกรอบโครงสร้างและ 
      อัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลังของเทศบาล 

Skill  (ทักษะ) ๙. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถตรงตามสายงานที่ปฏิบัต ิ

Shared  values (ค่านิยมร่วม) ๑๐. โดยการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นเมอืงแห่งความสุข    
      มั่นคง ด้วยวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   
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/๑.๑.๒ จุดอ่อน... 
๑.๑.๒ จุดอ่อน (WEAKNESSES) 

Mckinsey  ๗s  Framework จุดอ่อน  (Weaknesses) 
Structure (โครงสร้างองค์กร) ๑. งานในหน้าที่รับผิดชอบของบางกองมีมากเกินไป  น่าจะมีการแยกกองเพิ่มอีก  

เช่น  ในสำนักปลัดเทศบาล  ที่มีงานในหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน  งานงบประมาณด้วย  น่าจะมีการแยกเป็น  กองแผนและ
งบประมาณ  ออกมาจากสำนักปลัด  เป็นต้น 

๒. มีสายการบังคับบัญชาที่ล่าช้า  บางครั้งทำให้เกิดการหยุดชะงักหรือไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทัน 

Strategy (กลยุทธ์) ๓. มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติงานประจำปี  แต่ขาดการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ 

๔. แผนงานและงบประมาณไม่สอดคล้องกัน 
 

Systems  (ระบบภายในองค์กร) ๕. ระบบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ให้รางวัล  จะใช้ระบบอุปถัมภ์มากกว่า
ระบบคุณธรรม 

Style (รูปแบบ  พฤติกรรมใน 
การทำงานของผู้บริหาร) 

๖. การตัดสินใจที่รวดเร็วในการดำเนนิงานและแก้ไขปญัหา บางครั้งเสีย่งต่อการผดิ
ระเบียบ 

Staff (สมาชิกในองค์กร) ๗. เนื่องจากความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กรค่อนข้างสนิทกันแบบพี่แบบ
น้อง  ทำให้ไม่ค่อยมีความเกรงใจกัน  บางครั้งทำให้เกิดปัญหาขึ้น  เช่น  การไม่
ปฏิบัติตามคำสั่งการเข้าเวรรักษาความปลอดภัย  เนื่องจากไม่มีมาตรการลงโทษ  
เป็นต้น 

Skill  (ทักษะ) ๘. ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ  เช่น  การเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่อง
เกี่ยวกับระบบไอที  หรือความรู้ด้านกฎหมาย 

Shared  values (ค่านิยมร่วม) ๙. ค่านิยมร่วมดี  แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร  เนื่องจากผู้บริหารมิได้เป็น
แบบอย่างท่ีดี 

 
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร  (External  Environment) ของเทศบาลตำบลแมส่ะเรยีง   อำเภอ         

แม่สะเรียง จังหวัดแมฮ่่องสอน  
 

๑.๑.๓  โอกาสOPPORTUNITIES  
 

ด้าน โอกาส  (Opportunities) 
ด้านเศรษฐกิจ 
( Economic) 

๑. อำเภอแม่สะเรียงมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย  ทั้งศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม 
โบราณสถาน และแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ สถาปัตยกรรมวัดแบบไทยใหญ่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ
คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่สะเรียง คือ ประธาตุสี่จอม ที่ตั้งอยู่ ณ สี่มุมเมืองแม่สะเรียง 
เป็นตำนานแห่งอารยะธรรมลุ่มน้ำยวม หรือเมืองยวมใต้ ในอดีต ประกอบกับมีวัด ถึง ๙ 
วัด นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สำคัญ คือ แม่น้ำสาละวิน ดังนั้นโอกาส
ที่จะทำให้เศรษฐกิจดีของแม่สะเรียงดีขึ้น จึงต้องอาศัยโอกาส ของแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาต่อไป 

 ๒. อำเภอแมส่ะเรียง นอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีเอกลักษณ์แล้ว ศิลปะ หัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
ก็เป็นเอกลักษณ์เช่นกัน เช่น ผลติภัณฑ์จากผ้าทอกระเหรี่ยง  ผลติภณัฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จาก



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

เอื้องแซะ ซึ่งเอ้ืองแซะ เป็นดอกกล้วยไม้เฉพาะถิ่น มีที่เดียวในจังหวดัแม่ฮ่องสอน เนื่องจาก 
สภาพอากาศ ดอกเอื้องแซะ เป็นดอกท่ีหอม  ซึ่งรัฐบาลก็มีนโยบาย ในเรื่อง ของ กองทุน
หมู่บ้าน หรือ SML ก็สนับสนุนในดา้นของเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ เรื่องสินค้า 
หนึ่งตำบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์

ด้านเทคโนโลย ี
 (Technological) 

๓. นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้มีการนำ ไอที (IT) มาใช้ในการ
บริการจัดการ เช่น ระบบการจัดการเงินบัญชี  ระบบแผนท่ีภาษี ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ
ติดตามและประเมินผล เป็นต้น  รวมไปถึง การเผยแพร่เอกสารทางเว็บไชต์ ทำให้การ
ติดต่อสื่อสารเร็วขึ้น การบริการราชการสะดวกขึ้น เหมาะกับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่
การเดินทางยากลำบาก หนังสือราชการปกติกว่าจะมาถึง  ก็เลยเวลาไปแล้ว เนื่องจาก
สภาพภูเขา แต่สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ได้ ท้ังสายโทรศัพท์ และระบบดาวเทียม 

ด้าน โอกาส  (Opportunities) 
ด้านกฎหมาย 
 (Legal) 

๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
ในการบริหารจัดการตนเอง ส่งผลให้ อปท. สามารถดูแลและแก้ปัญหา ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน อย่าใกล้ชิด และเปดิโอกาสให้ประชาชนมสีว่นร่วมในการบริการ
จัดการ 

๕. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาคส่งเสรมิและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖. พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖เปิดโอกาสให้เทศบาลสามารถออกเทศบัญญัติ
เกี่ยวกับการทำกิจการเทศพาณิชย์เพื่อใช้ควบคุมภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบได้ 

การเมือง (Political) 
๗. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมทางการเมือง  ซึ่งสามารถดไูด้จากสถิติของผูม้า

ใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาจังหวัด  นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล        

ด้านสังคม 
(Socio) 

๘. เป็นสังคมเมืองเล็กๆที่มีความหนาแน่นและเป็นศูนย์รวมของการคา้ขายหลัก ประชาชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน  มีการจดัตั้งกลุ่มอาชีพ , กลุ่ม อสม. 

ด้านวัฒนธรรม (Cultural) ๙. จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มวีัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ และมชีนเผ่าต่างๆอาศยัอยู่ 
ดังนั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงไดม้ีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
วิถีชีวิต และภูมิปญัญาท้องถิ่น ให้เป็นจุดขายที่สำคัญของจังหวัดแมฮ่อ่งสอน 

ด้านตา่งประเทศหรือโลกาภิวัฒน ์ 
 (Global or Globalization) 

๑๐. การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซีย่น(AEC) ระบบอินเตอร์เนต็
ตำบล อินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชนในด้านต่างๆ 
ทำให้ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมลูข่าวสารที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และการตดิต่อสื่อสารที่
รวดเร็วข้ึน 
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/๑.๑.๔ อุปสรรค... 
 
 

๑.๑.๔ อุปสรรค (THREATS) 
 
 

ด้าน อุปสรรค  (Threats) 
 ด้านเศรษฐกิจ ( Economic) ๑. ผลิตภณัฑ์ของตำบล เป็นผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น  มีต้นทุนการผลติที่สูงขึน้และยากที่

จะพัฒนาเสริมสร้างเป็นแหล่งรายได้ที่ยั่งยืน ประกอบกับทักษะทางด้าน
การตลาด และการเสียเปรียบต่อพ่อค้า หรือนายทุน 

๒. การคมนาคมขนส่งค่อนข้างลำบากและห่างไกลทำให้ไม่สามารถนำสินค้าไปขาย
ยังตลาดใหญ่ๆ  ได้เนื่องจากต้นทนุค่าขนส่งค่อนข้างสูงมาก 
 

ด้านเทคโนโลยี(Technological) ๓. เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทำให้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาเทคโนโลยีของ
องค์กรให้ทันกับการเปลีย่นแปลง และการใช้เทคโนโลยไีมเ่ต็มประสิทธิภาพ 
หรือใช้ผิดวัตถุประสงค ์
 

ด้านกฎหมาย (Legal) ๔. กฎหมายมีความล้าหลัง   ขาดการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป   และมีความซำ้ซอ้นในมิติของอำนาจ หน้าท่ีและการบังคับใช้   
เช่น พระราชบัญญัติแรงงานต่างดา้ว  พระราชบัญญตัิป่าไม้  เป็นต้น 
 

การเมือง(Political) ๕. ปัญหาที่เกิดจากการเมืองระดบัประเทศส่งผลกระทบกับท้องถิ่น  เช่น  ทำให้
การจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
 

ด้านสังคม (Socio) 
 

๖. อำเภอแม่สะเรียงมีอาณาเขตติดตอ่กับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นทางผ่าน
สำหรับการลำเลยีงยาเสพติดและแรงงานเถื่อนเข้าสู่เมือง  ทำให้มีปัญหายาเสพ
ติด  และปญัหาแรงงานต่างด้าวคอ่ยข้างมาก 
 

ด้านวัฒนธรรม (Cultural) ๗. ประชาชนลืมรากฐานทางวัฒนธรรมและหันไปนยิมวัฒนธรรมและประเพณีของ
ต่างประเทศซึ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว 
 

ด้านต่างประเทศหรือ 
โลกาภิวัฒน์  
 (Global or Globalization) 

๘. กระแสทุนนิยม โลกาภิวัฒน์ ทำให้เกิดการบริโภคนิยม ประชาชนฟุ้งเฟ้อ ใช้
จ่ายเงินเกินตัวและนิยมวัตถุมากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

/จากการ... 
 
 

จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis สามารถนำมาเขียนเป็นตารางแมทริก (MATRIX) 
STRENGTHS 

 ๐    +๕    +๑๐  

+๑๐           +๑๐ 

            

            

            

+๕           
+๕ 

          

            

            

            

๐           ๐ 

 ๐    +๕    +๑๐  

ความสำคัญ ของ “S” ต่อวัตถุประสงค์และการพัฒนาองค์กร 
WEAKNESSES 

 ๐    -๕    -๑๐  

-๑๐           +๑๐ 

            

            

            

-๕           
-๕ 

          

            

            

            

๐           ๐ 

 ๐    -๕    -๑๐  

 
ความสำคัญ ของ “W” ที่ต้องแก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 

บรรลุวัตถุประสงค์ และการพัฒนาองค์กร 
 

ผลกระทบ 

•   • ๑๑ ,๕ (๑๐,๑๐) 
๔(๙,๑๐) 

•   

•   

๙,๑(๙,๙) 

๑๐,๒
(๙,๘) 

•   ๑๒,๘,๖
(๘,๘) •   ๓(๙,๗) •   ๗(๗,๗) 

ผลกระทบ 

•   •   ๕,๗,๘ (๑๐,๑๐) 
๖(๙,๑๐) 

•   ๔,๒(๙,๙) 

•   ๑๐,๑(๘,๘) 

•   ๙,๓
(๗,๗) 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

/OPPOR... 
 
 

 
OPPORTUNITY MATRIX 

 ๐    +๕    +๑๐  

+๑๐           +๑๐ 

สูง 
          

สูง 
          

            

+๕           
+๕ 

          

ต่ำ 
          

ต่ำ 
          

            

๐           ๐ 

 ๐    +๕    +๑๐  

ความสำเร็จที่เป็นไปได้ 
 

 
THREATS 

 ๐    -๕    -๑๐  

-๑๐           -๑๐ 

            

            

            

-๕           
-๕ 

          

            

            

            

๐           ๐ 

 ๐    -๕    -๑๐  

ความถี่ของการเกิด 
 

ผลกระทบ 

• ๙ ,๔ (๑๐,๑๐) 

•   ๑,๒,๓
(๙,๙) •   ๗(๙,๘) •   ๘(๘,๘) 

•   ๓(๙,๗) •   ๕,๖(๗,๗) ๑๐(๕,๗) •   

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) 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

/จากการ… 
 
 
 

จากการวิเคราะห์ตารางสามารถวิเคราะห์ Key Words จากตาราง ดังนี้ 
 
จุดแข็ง  (STRENGTHS KEY WORDS) 

๑. มีแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี 
๒. มีแผนปฏิบตัิการ 
๓. บุคลากรมีความรู้ตรงตามสายงาน 
๔. บุคลากรมีความสามัคค ี
๕. มีโครงการสรา้งชัดเจน 
๖. จำนวนบุคลากรเหมาะสมกับปรมิาณงาน 
๗. สายบังคับบัญชาตามลำดับขั้น 
๘. มีค่านิยมในการทำงานร่วมกัน 
๙. รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
๑๐. มีการแบ่งหน้าท่ี ความรับผดิชอบ 
๑๑. มีการประสานงาน 
๑๒. มีแผนผัง ขั้นตอนการให้บริการชัดเจน 

จุดอ่อน  (WEAKNESSES  KEY WORDS) 
๑. แผนงานงบประมาณไมส่อดคล้องกัน 

๒. ตัดสินใจช้า 
๓. ขาดภาวะผู้นำ 
๔. ระบบการใหร้างวัล ไม่เป็นไปตามระบบคณุธรรม 
๕. ขาดการตดิตามและประเมินผล 
๖. สายบังคับบัญชา มีความลา่ช้า 
๗. ขาดการส่งเสรมิการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ 
๘. บางงานไม่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ 
๙. ขาดความเคารพ นับถือกัน 
๑๐. มีปัญหาในการประสานงานบางครั้ง 

โอกาส (OPPORTUNITY  KEY WORDS) 
๑. ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๒. มีอิสระในการบริหารจดัการ 
๓. มีแหล่งท่องเที่ยวท้ังทางธรรมชาต ิและวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ ์
๔. มีผลติภณัฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ 
๕. มีเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ 
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมอืง 
๗. ประชาชนมีการร่วมกลุม่เพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเอง 
๘. ท้องถิ่นสามารถให้บริการสาธารณะในพ้ืนท่ีได้ทั่วถึง 
๙. ออกกฎหมายเองได ้
๑๐. มีศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ข้อมูลสื่อสาร 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

/อันตราย… 
 

 
อันตราย (THREATS  KEY WORDS) 
 
๑. ปัญหายาเสพติด 
๒. ต้นทุนการผลิตสูง 
๓. การคมนาคมยากลำบาก 
๔. ปัญหาการเมืองระดับประเทศ 
๕. ประชาชนขาดความรู้ด้านเทคโนโลย ี
๖. กฎหมายล้าสมัย 
๗. สืบประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม 
๘. มีอินเตอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

/จากการ... 
 
 

จากการวิเคราะห์คีย์เวิร์ด สามารถสรุป ประเด็นหลักเพื่อการพัฒนาดังนี้ 
ประเด็นหลักจาก Key Words คำสำคัญ 

มีแผน ๓ ปี  ๕  ปี 
มีการแบ่งงาน 
สายบังคับบัญชา 
การประสานงาน 
งบประมาณ 
ระบบการใหร้างวัล 
การติดตามผล 

 
 
 

การบริหาร 

ทันสมัย 
เทคโนโลย ี เทคโนโลยี 

ผู้บริหารตดัสินใจช้า 
ผู้บริหารขาดภาวะผู้นำ 
 

 
ผู้บริหาร 

 
บุคลากรมีความสามัคค ี
บุคลากรมีความรู ้
จำนวนบุคลากร 

บุคลากร 

ผลิตภณัฑ ์
ต้นทุนการผลิตสูง 
การคมนาคม 
ปัญหายาเสพตดิ 

คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนมีส่วนร่วม 
มีการรวมกลุ่ม 
 

การมีส่วนร่วม 

วัฒนธรรม และประเพณี ท่ีมเีอกลกัษณ ์ วัฒนธรรม 

มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ ท่องเท่ียว สิ่งแวดล้อมดี 

มีผังขั้นตอนการให้บริการ การบริการที่ดี 

 
ดังนั้นสามารถสรุป สาระสำคัญและแนวทางนำไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์ดังนี้ 

๑. การบริการที่มีประสิทธิภาพ   ๖.  ประชาชนมีส่วนร่วม 
๒. การบริการที่ทันสมัย   ๗.  ผู้บรหิารมีวสิัยทัศน ์
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี  ๘. บุคลากรมีคณุภาพ 
๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๕. อนุรักษ์วัฒนธรรม 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

/สรุป.... 
 

สรุปเป็นวิสัยทัศน์ 

 แม่สะเรียงเป็นเมืองแห่งความสุข ม่ันคง ด้วยวิถีชีวิตที่ย่ังยืน 
 
๑.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑ 
ทำให้เกิดแนวทางการเปลี่ยนแปลงในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นแบ่ง
ออกเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี  ให้เปลี่ยนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งหาก
ท้องถิ่นใดที่มีกระบวนการจัดทำแผนไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดการนำแผนไปสู่การปฏิบัติไปคนละทิศทาง ยิ่งแล้วมี
ผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ต่อเนื่อง ทำให้ท้องถิ่นเสียโอกาสในการพัฒนา  ดั้งนั้นการ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อท้องถิ่น ที่จะสามารถประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น กับหน่วยงานภาครัฐให้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่เกินศักยภาพของท้องถิ่น สามารถเสนอต่อไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกันคือมีวาระ ๕ ปี เช่นเดียวกันกับ แผน อบจ.แผนจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง 

สาระสำคัญในการวางแผนที่สอดคล้อง ส่งผลถึงการจัดสรรงบประมาณได้มีประสิทธิภาพ โครงการต่างๆ 
สามารถดำเนินการได้ทันงบประมาณที่จัดสรรในระดับจังหวัด ระดับประเทศ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้งบประมาณ
ไม่เกิดการซ้ำซ้อน เป็นโอกาสที่ดีของท้องถิ่นที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระดับฐานราก ประชาชนเข้าถึงแหล่งงบประมาณได้อย่างแท้จริง จึงเป็นสถานการณ์ใน เชิงบวกที่ส่งผลดีกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

 
 
 

ส่วนที่  ๕ 
 

 
 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และตามแบบประเมิน 
โครงการพัฒนา    สรุปได้ดังนี้       

๑.๑  สรุปผลส่วนที่ ๑ แบบประเมินคุณภาพแผน :  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยประเมินจาก ประเด็นการพิจารณา ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์  
เป้าประสงค์ แผนงาน ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  เป็นไปด้วยความถูกต้องได้  ๑๐๐ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ 
๓ หนา้ ๒๖-๒๙) 

๑.๒  สรุปผลส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณภาพแผน:  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยประเมินจาก  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการพัฒนา โดย
ดูความชัดเจน การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์จังหวัด 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นไปด้วยความถูกต้อง ได้ ๙๘ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนท่ี ๓ หน้า๓๐-๓๔)  

๑.๓  สรุปผลส่วนที่ ๓ :  การติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
   ได้ดังนี้ โครงการทั้งหมด จำนวน  138 โครงการ  ประกอบด้วย 
              -  โครงการจากเทศบาลเข้าสู่แผน จำนวน  54 โครงการ ผ่านเข้าสู่เทศบัญญัติ จำนวน  48  โครงการ   

   -  โครงการจากชุมชน เข้าสู่แผน   จำนวน  71 โครงการ ผ่านเข้าสู่เทศบัญญัติ  จำนวน   ๔3  โครงการ   
              -  โครงการจากส่วนราชการเข้าสู่แผน จำนวน ๑3 โครงการ ผ่านเข้าสู่เทศบัญญัติจำนวน   ๑๒  โครงการ 
    - รวมโครงการทั้งหมดที่เข้าสู่แผน  จำนวน 138 โครงการ ผ่านเข้าสู่เทศบัญญัติ  จำนวน  103  โครงการ          
               คิดเป็นร้อยละ  ๗4.64%  (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓๕)    

๑.๔ สรุปผลส่วนที่ ๔ : การติดตามผลจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  
โดยสรุปได้ดังนี้   ➢ โครงการพัฒนาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ที่บรรจุในแผนทั้งหมด   จำนวน   138 โครงการ 

➢  โครงการพัฒนาทั้ง  ๖ ยุทธศาสตร์  ถูกบรรจุในเทศบัญญัติทั้งหมด   จำนวน   103   โครงการ 
  ➢  คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ บรรจุในเทศบัญญัติ         ๗4.64%         
       จากการตรวจสอบจำนวนโครงการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  และนำมาเปรียบเทียบกับโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี  ๒๕๖4    
คิดเป็นร้อยละ  ๗4.64% ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผน    ซึ่งเปรียบเทียบคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ที่ได้กำหนดไว้แล้ว  ร้อยละ ๗๐% ที่ได้ อยู่ในระดับคะแนนสูงสุด  
ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า  ๓๖)   

/๑.๕ ส่วนที่ ๕... 
 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

 

๑.๕ สรุปผลส่วนที่ ๕ :  การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  สรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 (เดือนตุลาคม  ๒๕๖3 – กันยายน 2864) 
      สรุปผลจากโครงการพัฒนาที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ  ๒๕๖4 จำนวนโครงการพัฒนาทั้งหมด 

จำนวน 103 โครงการ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไปแล้วทั้งหมดจำนวน 6๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
58.25%  ไม่ได้ดำเนินโครงการ จำนวน 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.75% (โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๕๑๙  (โควิด-๑๙))   (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓๗)   

          ๑.๖ สรุปผลส่วนที่ ๖ : การติดตามและประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโครงการพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในการ 
ประเมินตามแบบประเมินแบบส่วนที่ ๖ ได้แก่  1). ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ 2). การมีส่วนร่วมของชุมชน     
๓).ความเหมาะสมของการบริหารงบประมาณ ๔). วิธีการดำเนินโครงการ 5). ประชาชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรม/
โครงการ  6).ความยั่งยืนของโครงการ  7). คะแนนรูปเล่มรายงาน    กำหนดช่วงคะแนน 5  3 และ 1 คะแนน ตาม
ตัวชี้วัดแต่ละข้อ  โดยใช้เกณฑ์ในการประเมิน วัดจากคะแนนรวมทั้งสิ้นจาก 7 ประเด็นหลัก คะแนนรวมสูงสุด 35 
คะแนน  โดยกำหนดเกณฑ์ดังนี้ (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๓๘-๔5)  
  คะแนน      30-35   คะแนน   ถือว่า   ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ระดับ  ดีมาก 
  คะแนน     25-30   คะแนน   ถือว่า   ผ่านเกณฑ์ประเมิน       ระดับ  ดี 
  คะแนน     20-25   คะแนน   ถือว่า   ผ่านเกณฑ์ประเมิน       ระดับ พอใช้ 
  คะแนนต่ำกว่า  20   คะแนน   ถือว่า   ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการขนส่งโลจิสติกส์ 
จากการประเมินการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการขนส่งโลจิสติกส์ ทั้งหมด 6  โครงการ การ

ประเมินได้คะแนนระดับดี ทั้ง 6 โครงการ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในช่วง 26-29 คะแนน  คือ โครงการปรับปรุง   
ภูมิทัศน์สุสานคริสเตียน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสุสานกลางอำเภอแม่สะเรียง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสาน
มุสลิม   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดถนนแม่สะเรียง ซอย 12  โครงการปรับปรุง  ภูมิทัศน์ภายใน
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  และ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานกลางแม่สะเรียง 

 
 ผลการประเมินโครงการ ดังกล่าว การดำเนินโครงการตรงตามวัตถุประสงค ์ การบริหารงบประมาณมีความ

เหมาะสม  มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการโครงการที่ชัดเจน   
ข้อเสนอแนะ  

- ควรมีการปรับปรุงให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  
- ปรับปรุงในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการจัดกิจกรรม  
- ควรจะมีการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
จากการประเมิน การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ทั้งหมด 

12 โครงการ พบว่า โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ย 25-29 คะแนน  มี 5 โครงการ คือ  
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชุมชนคริสเตียน โครงการประเพณีปอยส่างลองวัดศรีบุญเรือง โครงการประเพณี
ปอยส่างลอง วัดสุพรรณรังษี โครงการปฏิบัติธรรมะเทศกาลเข้าพรรษา ชุมชนโป่งนอก และโครงการประเพณี       
ลอยกระทง  

/การประเมิน... 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

 
 
 
การประเมินโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับชัดเจน การบริหารงบประมาณมีความเหมาะสม  มีการกำหนดระยะเวลาการ
ดำเนินการโครงการที่ชัดเจน ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ และมีการประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง การดำเนินโครงการมีการจัดตั้งกลุ่มและมีคณะกรรมการรับผิดชอบชัดเจน  ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ซึ่งผลที่ได้รับ คือ การมีส่วนร่วมของทุกชุมชนในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่กับชาวอำเภอแม่สะเรียง รวมถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนที่ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชนให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยวและต่างจังหวัดมากขึ้น  อีกทั้งทำให้เกิดการ
ท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติ ผสมผสานกันทำให้ได้บริบทการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
อำเภอแม่สะเรียง 

โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ พอใช้   มีคะแนนเฉลี่ย 21-25 คะแนน   มี 7 โครงการ คือ 
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา โครงการทำบุญสุสานกลาง โครงการทำบุญศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ชุมชนมุสลิม โครงการปฏิบัติธรรมะเทศกาลเข้าพรรษา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมาฆบูชา และโครงการประเพณีออกหว่า 

 ผลการประเมินโครงการ ดังกล่าว ได้ดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ แต่ยังขาดข้อมูลด้านการ
รายงานการดำเนินงานที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ขาดข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ    การจัดทำ
บัญชีคุมค่าใช้จ่าย และการประเมินความพึงพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ข้อเสนอแนะ 
- ผู้จัดทำโครงการ ควรเตรียมเอกสารพร้อมจัดทำรายงานสรุปผลให้มีเอกสาร รูปภาพกิจกรรมรายละเอียดด้าน 

รายรับ-รายจ่าย  
- การสรุปผลรายงานโครงการ ควรจัดทำเป็น ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ พร้อมสรุปผลปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ 

ของโครงการให้ครบสมบูรณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินได้ในทันที 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านสาธารณะสุข และการจัดการสิ่งแวดล้อม  

 จากการประเมิน การพัฒนาด้านสาธารณะสุข และการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดจำนวน 22 โครงการ 
พบว่า โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 33-35 คะแนน  มี  21  โครงการ คือ 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน  โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.คริสเตียน)  โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.โป่งใน)   โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.มุสลิม)  โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐาน(อสม.มงคลทอง)  โครงการพัฒนาสาธารณสุข มูลฐาน(อสม.ในเวียง)  โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.
มะขามจุม)   โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.บ้านทุ่ง)  โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.โป่งนอก) 
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.จองคำ) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (อสม.เทศบาล) โครงการ
เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ โครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง   โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ  โครงการปรับปรุงขุดลอกรางระบาย
น้ำ  โครงการเทศบาลแม่สะเรียงรวมใจต้านภัยเอดส์   โครงการคุ้มครองปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค  โครงการส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส  และ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายผู้สูงอายุ           
ที่ติดบ้านติดเตียงอยู่ใน STC   

/ผลการประเมิน... 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

 

 

 
    ผลการประเมิน ได้ดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ การบริหารงบประมาณมีความเหมาะสม  มีการ
กำหนดระยะเวลาการดำเนินการโครงการที่ชัดเจน ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ และ มีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง การดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ได้รับความร่วมมือจากประชาชน
เป็นอย่างด ี 

ข้อเสนอแนะ ในรูปเล่มรายงานควรมีข้อมูลสถิติที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์  เช่น ข้อมูลสถิติ
การเกิดโรคในพ้ืนที่ เป็นต้น 

 
โครงการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  27  คะแนน  มีทั้งหมด 1 โครงการ คือ 

โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค     
ผลการประเมิน  โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การบริหารงบประมาณมี

ความเหมาะสม  มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการโครงการที่ชัดเจน และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในพ้ืนที่ โครงการดังกล่าวสามารถช่วยป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไป
ได้ระดับหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และต้องปรับปรุงในด้านเอกสารสรุป
รายงาน โดยให้มี 

- รายละเอียดของแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
- สรุปรายงานโครงการควรมีข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกโครงการ 
- ควรมีแบบวัดผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนประกอบการสรุปโครงการ    

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ จำนวน 3 โครงการ 

 จากการประเมินด้านการพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ จำนวน 3 โครงการ พบว่า โครงการที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 31 คะแนน มี 1 โครงการ คือ โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้าน  
  ผลการประเมิน โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การบริหารงบประมาณมี
ความเหมาะสม  มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการโครงการที่ชัดเจน ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนิน
โครงการ และ มีการดำเนินโครงการมีความยั่งยืน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี   

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ ดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 24-27 คะแนน มีทั้งหมด  2  โครงการ ดังนี้  
โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนมุสลิม และ  โครงการอมรมทักษะกีฬาฟุตบอล    

 ผลการประเมิน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับชุมชน การดำเนินโครงการตรง
ตามวัตถุประสงค ์ การบริหารงบประมาณมีความเหมาะสม  มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการโครงการที่ชัดเจน  

ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และปรับปรุงในด้านเอกสารรายงานให้มี
ข้อมูลรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการจัดกิจกรรม และควรจะมีการประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการ  

 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 5... 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน 

           จากการประเมินด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งหมด  9  โครงการ พบว่า 
โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 33-35  คะแนน มี  9 โครงการ คือ ชุมชน
เข้มแข็งทั้ง 9 ชุมชน  
  ผลการประเมินโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  การบริหารงบประมาณมี
ความเหมาะสม  มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการโครงการที่ชัดเจน และ มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับ
ประชาชนอย่างทั่วถึง  โครงการที่เป็นโครงการ การบริหารงบประมาณมีการใช้จ่ายที่ประหยัด คุ้มค่า  มีการบริหาร
จัดการคณะทำงานที่ดี และมีการจัดทำเอกสารทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน  ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
ดำเนินโครงการ เห็นควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร 
  จากการประเมินด้านการพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร ทั้งหมด  12  โครงการ พบว่า โครงการที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ระดับ ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 31-33 คะแนน มี  8 โครงการ คือ โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โครงการวันท้องถิ่นไทย โครงการแผนแม่บทชุมชน       
9 ชุมชน โครงการฝึกอบรมการเขียนโครงการและการรายงานผลการดำเนินโครงการ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี  
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.อ.แม่สะเรียง  โครงการจัดทำและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ โครงการเทศบาลพบประชาชน  
 ผลการประเมินโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  การบริหารงบประมาณมี
ความเหมาะสม  มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการโครงการที่ชัดเจน และ มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับ
ประชาชนอย่างทั่วถึง  โครงการที่เป็นโครงการ การบริหารงบประมาณมีการใช้จ่ายที่ประหยัด คุ้มค่า  มีการบริห าร
จัดการคณะทำงานที่ดี และมีการจัดทำเอกสารทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน  ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
ดำเนินโครงการ เห็นควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง   

โครงการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ ดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 29 คะแนน มีทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้    
โครงการจัดทำแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  และ 
โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    

ผลการประเมินโครงการดังกล่าว   จากการตรวจเอกสารรายงาน โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการตรงตาม
วัตถุประสงค์โครงการ  การบริหารงบประมาณมีความเหมาะสม  มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการโครงการที่
ชัดเจน แต่ควรมีการปรับปรุงให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการมากขึ้น   
 
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๒.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พ้ืนที่  ประชาชนสามารถ
ติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลาย
อย่างยังเข้าไม่ถึง  ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด   การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้  

/2.2 ผลการวิเคราะห์... 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแมส่ะเรียง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   

(โดยติดตามประเมินผลโครงการ เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
 

 
 

 
๒.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชน
เข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมือง เป็นชุมชนที่อยู่
หา่งไกล ข้าวของจึงราคาแพง     

๓.  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 

สรุปในภาพรวม 
  จากการประเมินในภาพรวม พบว่า โครงการส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์    ที่วางไว้   
การบริหารงบประมาณมีการใช้จ่ายคุ้มค่า มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม มีการบริหารจัดการคณะทำงานที่ดี และมีการ
สรุปเอกสารทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ชัดเจน  และมุ่งให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการมากที่สุด  

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน สามารถแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นได้  ในด้านรายละเอียดของ 
โครงการ ที่มีปัญหาเรื่องของการเขียนโครงการ บางโครงการไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการให้ชัดเจน  
และการรายงานผลโครงการ สรุปเอกสารรายงานที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ผลรายงานเชิงวิเคราะห์ ขาด
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของโครงการ แต่ละโครงการที่ดำเนินโครงการควรมีแบบวัดผลการประเมินความพึง
พอใจของชุมชนประกอบการสรุปโครงการ  ส่งผลให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่สามารถให้คะแนน
บางส่วนได้   
 

การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 

1. ผู้จัดทำโครงการ ควรเตรียมเอกสารพร้อมจัดทำรายงานสรุปผลให้มีเอกสาร รูปภาพกิจกรรม 
รายละเอียดด้านรายรับ – รายจ่าย   

2. การสรุปผลรายงานโครงการ ควรจัดทำเป็น ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ พร้อมสรุปผลปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะของโครงการ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินได้ในทันที   

3. ควรมีการอบรมในเรื่องการพัฒนาโครงการกลุ่มอาชีพ เพ่ือให้ชุมชนมีการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเป็นไป
ตามแนวทางเดียวกัน และเพ่ือความยั่งยืนของโครงการและการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่า 

4. การดำเนินโครงการประเภทการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านศาสนาและวัฒนธรรม เสนอแนะให้เพ่ิม
กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชน เขา้มาร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น 

  
  



ส่วนที่ ๖ 
 

วิธีการติดตามประเมินผลครั้งต่อไป 
 

 
1.  สำนักปลัดฯ ตรวจสอบโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในแต่ละปี ในห้วงระยะเวลา 30 

วันของทุกเดือน โดยประสานทางกองคลัง 
2. สำนักปลัดฯ แจ้งรายละเอียดโครงการและงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้กองที่

รับผิดชอบ พร้อมวิธีการรายงานผล และแบบรายงานผลให้แต่ละกองทราบ 
3. แต่ละกองที่ได้รับผิดชอบ จัดทำแนวทางการจัดทำเอกสาร รายงานผลการดำเนินงาน ให้แจ้งให้กับ

เจ้าของโครงการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองต่าง ๆ โดยแจ้งเป็นหนังสือภายใน 30 วัน 
4. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

กำหนดให้มีการติดตามประเมินผล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดย
ก่อนเดือนธันวาคม ให้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ครั้งที่ 1 เพ่ือวาง
กรอบและแนวทาง  

5. ในห้วงเดือน ธันวาคม ให้มีการจัดประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือลงพ้ืนที่
ประเมิน และ ให้มีการจัดประชุม เพ่ือสรุปผลการประเมิน และประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ 
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