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บทน า 



  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่าง
ยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบล
วังหว้า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจ าเป็นที่จะต้อง
มีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ 
เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี และ
แผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ
บ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
หรือบรรลุเปาหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน า
ข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหข้้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
  การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงาน เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันที่ที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการ
ติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน  
ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยูแ่ละประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
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  การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง
ด าเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังการด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) 
ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่า แผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 



  ผู้บริหารเทศบาลต าบลวังหว้า ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
  ๑. จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลวังหว้า สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ 
  ๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 
  ๓. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็น
ผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 
 

จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  ๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว ้
  ๓. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลวังหว้า และแก้ไขได้ตรง
กับปัญหาที่เกิดขึ้น 
  ๔. เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปขีองเทศบาลต าบลวังหว้า ประกอบด้วย 
กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
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การติดตามแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไวไ้ด้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวังหว้า ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตาม
การด าเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตาม
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนา
สามปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผูท้ี่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ 
เทศบาลต าบลวังหว้าในภาพรวม  
 

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ โดยก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการอย่าง
น้อยโครงการละ ๑ ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และด าเนินการประเมิน



ความพึงพอใจในการบริหารงานของเทศบาลต าบลวังหว้า โดยการสุ่มตัวอย่าง แล้วรายงานผลและเสนอความ
คิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
ต าบลวังหว้าน่าอยู่  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  ควบคู่วัฒนธรรมประเพณี  พัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ดีอย่างยั่งยืน 
 

พันธกจิการพัฒนา 
๑. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง

แผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
  ๒. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน 
การคลังให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่และที่ได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐ 
สู่ท้องถิ่น 
  ๓. การสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ 
  ๔. การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง ปลอดภัย และสามารถพึ่งพาตนเองได ้
  ๕. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาสาธารณสุข การกีฬา การพัฒนาทางผลผลิตและอาชีพ 
ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
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วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
๑. เพื่อสร้างสรรค์วังหว้า ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความสมดุล แห่งวิถีชีวิต  

และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาการบริการสังคม  

การประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การสาธารณสุข 

๓. เพือ่ให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

๔. เพื่อสร้างเสถียรภาพ ทางการเงินการคลัง ให้มีความมั่นคงมีทรัพยากรการเงิน ครอบคลุม
การพัฒนาทุกด้าน ทั้งการพัฒนางาน การพัฒนาเมือง การพัฒนาการบริหาร การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
ด้านสังคม 
๑. ส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชน ประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง  รวมทั้งการปลูกฝัง  และ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม 
และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีก้าวหน้า ส่งเสริมการกีฬาของต าบล 



๓. ด าเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔. ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนผลผลิตให้กับประชาชน ให้เป็นสินค้าหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลที่มีคุณภาพ 
๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง  การอุปโภค  บริโภค  การอ านวยความสะดวดของ

ประชาชนในด้านพื้นฐานต่าง ๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนุรกัษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่เป็น

มลพิษ 
ด้านองค์การ 
๑. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และอื่น ๆ 

การตรวจสอบของประชาชนเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 
 

- ๕ - 
 

๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินการคลัง ให้มั่นคง และมีประสิทธิภาพ 
๕. พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการและอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านการบริหารการปกครอง 
แนวทางการพัฒนา 

 ๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 
 ๒. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 ๓. เผยแพร่และอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย การเมือง การปกครอง 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านการคลัง และเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
๒. พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ดาดคอนกรีต 
๒. จัดการด้าน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการและการจัดสร้างแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค 
ให้พอเพียง 
๓. จัดหาเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 
๔. ส่งเสริมอบรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้มีการน าของเหลือใช้กลับมาใช้
ใหม่การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
๕. ควบคุมและบังคับกฎหมายตาม  พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและผังเมือง 



ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย ์ชุมชน สังคม ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน และยาเสพติด 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม 
๒. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ น ามาใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
๔. การบ าบัด รักษา ป้องกันยาเสพติด 

 
 

- ๖ - 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
๑. จัดหาบุคลากรทางการศึกษาและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา 
๒. จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและอาคารอเนกประสงค์ 
๓. อนุรักษ์ภูมิปัญญาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของท้องถิ่นและส่งเสริมเด็กเยาวชน  

    ผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพ 
๔. ป้องกันและระงับโรคต่าง ๆ พร้อมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

- ๗ - 
แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…….เทศบาลต าบลวังหว้า…….. 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๓. มีการจัดประชุมคณะอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร ์
    การพัฒนา 

/ 
 

 

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา /  
๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับ 
     ศักยภาพของท้องถิ่น 

/ 
 

 

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
     ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/ 
 

 

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์ /  
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทศาสตร ์ /  



๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ /  
- ๘ - 

แบบที่ ๒ แบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ……..เทศบาลต าบลวังหว้า……………………. 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที ่๑ - ๔ 
 (๑) ไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม - ธันวาคม)  (๒) ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม - มีนาคม) 
 (๓) ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน - มิถุนายน)  (๔) ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม - กันยายน) 
 

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี 

ยุทธศาสตร ์

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ รวม 
จ า 

นวน
โครง
การ 

งบประมาณ 

จ า 
นวน
โครง
การ 

งบประมาณ 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 

จ า 
นวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารและการปกครอง 

๑๒ 20,๘๙0,000 ๑๒ 20,๘๙0,000 ๑๒ 20,๘๙0,000 3๖ 62,๖๗0,000 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
คลัง และด้านเศรษฐกิจชุมชน 

๘ 1,๖๘๒,000 ๘ 1,๖๘๒,000 ๘ 1,๖๘๒,000 2๔ ๕,๐๔๖,๐๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจราจร การขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การ
ผังเมือง เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 

๑๓ 9,๓๘๕,000 2๐ ๙,๒๕๐,000 2๐ ๙,๒๕๐,000 ๕๓ ๒๗,๘๘๕,000 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม 
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
และยาเสพติด 

1๗ 11,1๔๑,000 1๗ 11,1๔๑,000 1๗ 11,1๔๑,000 ๕๑ 33,๔๒๓,000 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น 

๒๙ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๒๙ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๒๙ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๘๗ ๓,๕๑๐,๐๐๐ 

รวม ๗๙ 4๔,๒๖๘,000 ๘๖ 4๔,๑๓๓,000 ๘๖ 4๔,๑๓๓,000 2๕๑ 13๒,๕๓๔,000 

 
 
 

- ๙ - 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาป ี๒๕๕๗ 
 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน



โครงการที่
เสร็จ 

โครงการที่
อยู่ใน

ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการที่มี
การยกเลิก 

โครงการ 
ท่ีมีการ
เพ่ิมเติม 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
และการปกครอง 

๓ 2๕ - - ๙ 7๕ - - - - 1๒ ๑๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการคลัง 
และเศรษฐกิจชุมชน 

๒ 2๕ - - ๖ 7๕ - - - - ๘ ๑๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจราจร
การขนส่ง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การผัง
เมือง เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 

๕ ๓๘.๔๖ - - ๘ ๖๑.๕๔ - - - - ๑๓ ๑๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากร
มนุษย์ ชุมชน สังคม 
ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินและยาเสพติด 

๑๐ ๕๘.๘๒ - - ๗ ๔๑.๑๘ - - - - 1๗ ๑๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา 
สาธารณสุข การกีฬา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมอันดี ของ
ท้องถิ่น 

๑๒ ๔๑.๓๘ - - ๑๗ ๕๘.๖๒ - - - - ๒๙ ๑๐๐ 

รวม ๓๒ ๔๐.๕๑ - - ๔๗ ๕๙.๔๙ - - - - ๗9 ๑๐๐ 

 
 

 
 

- ๑๐ - 
 

ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนิน 
การเสร็จ

แล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง
ด าเนินกา

ร 

ยังไม่ได้
ด าเนินกา

ร 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

๑. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  - - ๘,๕๘๐,๑๐๐ ๘,๑๙๗,๐๐๐ 



๒. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ  - - ๖๐๖,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ 
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๒,๓ 

 - - ๑,๘๙๙,๐๐๐ ๑,๘๙๘,๐๐๐ 

รวม - - - ๑๑,๐๘๕,๑๐๐ ๑๐,๖๒๕,๐๐๐ 
 

ส่วนที่  ๔  ปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังน้ี 
 ๑. จ านวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) มีจ านวนมาก ซึ่งจากรายงานการ
ติดตามและประเมินผลจะพบว่า ในปี ๒๕๕๗  มีโครงการทั้งหมด จ านวน ๗๙ โครงการ แต่งบประมาณของ
เทศบาลต าบลวังหว้า มีไม่เพียงพอในการด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
สามปีได้ครบทุกโครงการตามที่ประชาคมหมู่บ้านได้เสนอความต้องการไว้ 
 ๒. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี โดยการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกครั้งประชาชนจะเสนอโครงการเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน     
ล าคลอง ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น แต่จะไม่ให้ความส าคัญของการพัฒนาในด้านอื่น ๆ 
 ๓. เมื่อได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือไปด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว บางโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากพื้นที่ที่จะต้องด าเนินการตามโครงการเป็นพ้ืนที่ของเอกชน และไม่ได้รับความ
ร่วมมือในการอุทิศที่ดิน หรือกรณีโครงการที่อาจต้องน าเครื่องจักรเข้าไปในพื้นที่ของประชาชน แต่ไม่ได้รับความ
ยินยอม เนื่องจากประชาชนเกรงว่าพืชผลทางการเกษตรจะเสียหาย ท าให้งบประมาณที่ตั้งไวต้กไป  
 

ผลการด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลวังหว้า ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยวางแนวทางให้

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) และเป็นไปตามนโยบายของ
ผู้บริหาร ตลอดจนปัญหาของท้องถิ่นในสถานการณ์ปัจจุบัน 
  เทศบาลต าบลวังหว้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๗  
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
รวม  ๗๙  โครงการ  งบประมาณ ๔๔,๒๖๘,๐๐๐.- บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
 
 

- ๑๑ - 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการปกครอง 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลัง และเศรษฐกิจชุมชน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย ์ชุมชน สังคม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยาเสพติด 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา 
สาธารณสุข การกีฬา ภมูิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

๑๒ 
๘ 
 

๑๓ 
 
 

๑๗ 
 

๒๙ 

๒๐,๘๙๐,๐๐๐ 
๑,๖๘๒,๐๐๐ 

 
๙,๓๘๕,๐๐๐ 

 
 

๑๑,๑๔๑,๐๐๐ 
 

๑,๑๗๐,๐๐๐ 



รวม ๗๙ ๔๔,๒๖๘,๐๐๐ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลวังหว้า สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 

๑. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการปกครอง 
๑. โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน (งบประมาณ ๖๑,๐๐๘.-  

บาท) 
๒. โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดท า ปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาระดับพ้ืนที ่
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง (งบประมาณ ๑๙๙,๙๖๘.๗๕ บาท) 
 

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๑  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๒๖๐,๙๗๖.๗๕  บาท 
 

๒. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลังและด้านเศรษฐกิจชุมชน 
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 
๒. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๒  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น     -     บาท 
 

๓. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการการ 
   ผังเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณสายประชาสรรค์ ๕ จากบริเวณที่นานาง
มา  วงษ์สุวรรณ ถึงบริเวณสระน้ าสาธารณะหมู่ที่ ๓ (งบประมาณ ๑,๙๙๐,๐๐๐.- บาท) 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, ๓ จากบริเวณสามแยกหนองโพธ์ิ ถึงบริเวณที่นา
นางทองสุข  แก้วเขียว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑,๘๙๘,๐๐๐.- บาท) 

- ๑๒ - 
 

๓. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า หมู่ที่ ๗ บริเวณแยกหนองโพธ์ิ (งบกลาง จ านวน ๑๘,๐๐๐.- บาท) 
๔. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (งบประมาณ ๒๖,๒๐๐.- บาท) 
๕. โครงการจัดซื้อถังขยะ (งบประมาณ ๒๕,๐๐๐.- บาท) 
 

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๓  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๓,๙๕๗,๒๐๐.-  บาท 
 

๔. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม ด้านความปลอดภัยในชีวิต 
    ทรัพย์สินและยาเสพติด 

๑. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๘,๑๙๗,๐๐๐.- บาท) 
๒. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๕๓๐,๐๐๐.- บาท) 
๓. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (งบประมาณ ๗๗,๕๐๐.- บาท) 
๔. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน (เงินอุดหนุน ๑,๐๔๖,๐๐๐.- บาท) 
๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน ๒๑๒,๘๐๐.- บาท) 
๖. โครงการจัดสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบประมาณ ๖๔,๖๐๐.- บาท) 
๗. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (งบประมาณ ๕๒๓,๓๑๔.๗๐ บาท) 
๘. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน (งบประมาณจากโครงการกองทุนโลกรอบ ๑๐ จ านวน 

๔๑,๖๐๐.- บาท) 
๙. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการระดับพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประจ าปี ๒๕๕๗ (อุดหนุน ศพส.จ.สพ. ๕๐,๐๐๐.- บาท) 



๑๐. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (งบประมาณส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑๘,๙๐๐.- บาท) 

 

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๔  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๐,๗๖๑,๗๑๔.๗๐.-  บาท 
 

๕. โครงการภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญา 
   ท้องถ่ิน ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

๑. โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช (งบประมาณ ๒,๔๓๐.- บาท) 
๒. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด

สุพรรณบุรี (อุดหนุนอ าเภอศรีประจันต์ ๓๐,๐๐๐.- บาท) 
๓. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๗ (อุดหนุนอ าเภอศรีประจันต์ ๓๐,๐๐๐.- บาท) 
๔. โครงการประเพณีสงกรานต์ไทย ร้อยรวมใจให้ผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๕๗ (งบประมาณ ๒๔,๙๘๐.- 

บาท) 
๕. โครงการแห่เทียนพรรษา รักษาประเพณี รวมใจสมานฉันท์ (งบประมาณ ๓,๒๑๐.- บาท) 
๖. จัดท าป้ายศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลต าบลวังหว้า (งบประมาณ ๒,๘๔๔.- บาท) 
 

 
- ๑๓ - 

 

๗. โครงการวังหว้าร่วมใจ ป้องกันไข้เลือดออก (งบประมาณ ทต.วังหว้า จ านวน ๙๘,๘๐๐.- บาท และ
งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จ านวน ๒๕,๐๐๐.- บาท รวมทั้งสิ้น  ๑๒๓,๘๐๐.- บาท) 

๘. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดสุนัขและแมว (งบประมาณ ๒๗,๔๕๐.- บาท) 
๙. โครงการเสริมสร้างความรู้สู่การป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิต (งบประมาณของกองทุน

หลักประกันสุขภาพฯ จ านวน ๗,๕๐๐.- บาท) 
๑๐. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๑-๗ (เงินอุดหนุน ๑๐๕,๐๐๐.- บาท) 
๑๑. ค่าก าจัดขยะมูลฝอย (งบประมาณ ๒๘๑,๑๙๐.๒๕ บาท) 
๑๒. โครงการหนูน้อย ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพปากและฟัน (งบประมาณของกองทุนหลักประกนั

สุขภาพฯ จ านวน ๔,๐๐๐.- บาท) 
 

สรุปยุทธศาสตร์ที่ ๕  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๖๔๒,๔๐๔.๒๕  บาท 
 

รวมผลการด าเนินงานเป็นเงินทั้งสิ้น     ๑๕,๖๒๒,๒๙๕.๗๐  บาท 
 

 

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาจะช่วยเป็นข้อชี้แนะแกผู่้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป โดยสามารถน ามา
ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการด าเนินโครงการ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ในพื้นที่ได้มากที่สุด 


