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คํานํา 
............................................................................ 

 

                กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับผูบริหาร          ที่จะ
ไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาที่ผานมา  เพ่ือวัดผลการดําเนินงานวาสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุ     ตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาหรือไม สําหรับใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต 
สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ของเทศบาลตําบลบานผือเปนการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานในชวงปงบประมาณที่ผานมา  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) โดยดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งแบงออกเปน ๘ ดาน ไดแก  ๑)การพัฒนาเมืองและชุมชน  ๒)การ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ๓)การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  ๔)การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน ๕)การพัฒนาเกษตรย่ังยืน  ๖)การเสริมสรางสุขภาวะ ๗)การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็ง
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ๘)การพัฒนาการบริหารภาครัฐ เพ่ือ
วัดผลการดําเนินงานวาสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนพัฒนาที่ต้ังไวหรือไม  อยางไร 
แลวจัดทํารายงานผลเสนอผูบริหารเพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา เทศบาลตําบลบานผือในปตอไป การจัดทํา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ของเทศบาลตําบลบานผือฉบับน้ี ไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดีจากทุกสวนราชการที่ใหความอนุเคราะหขอมูลจนทําใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
และหวังเปนอยางย่ิงวารายงานฉบับน้ีจะเปนประโยชนสําหรับคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล สวนราชการ
และผูที่เกี่ยวของ  เพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะห  ตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดทิศทางการพัฒนาได
อยางมีประสิทธิภาพและสงผลใหทองถิ่นมีการพัฒนาอยางแทจริง 

 
 

 
                                             คณะกรรมการและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา                                            

                                                                                   เทศบาลตําบลบานผือ 
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สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 

                ๑.๑  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ขอ ๒๙(๓) กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น ภายในเดือนเมษายน 
และเดือนตุลาคมของทุกป ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นทุกป 
 

                 การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของยุทธศาสตรที่ดําเนินการอยูโดยที่ 
“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง  กิจกรรมภายในยุทธศาสตรซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับ(  feedback )  
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ  ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของ
ยุทธศาสตรแลว  ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง  คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว  
กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของ
การดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับ
กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 
 

                   ในทางตรงกันขามหากยุทธศาสตรมีระบบติดตามที่ดีแลว  จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน ( cost 

– effective)   ดําเนินงานดานตาง ๆ ยกตัวอยางเชน   การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
ตางๆ การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา,การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงยุทธศาสตร
ของกลุมเปาหมาย,การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุง
การดําเนินงาน 
 

                   ในสวนของ “การประเมินผล ”   น้ันเปนสิ่งหน่ึงที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง   แกไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลยุทธศาสตรจึงเปนสิ่งที่จะบงช้ีวาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม  
อยางไร  อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวน้ันใหผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตามแผนงาน
ที่กําหนดไวหรือไม  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร  
(งบประมาณ)  เพียงใด  ซึ่งผลที่ไดจากติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนหลัง ( feedback ) ที่สามารถนําไปปรับปรุง
และการตัดสินใจตอไป  นอกจากน้ี  การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ
โดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบความเที่ยงตรง  เปนปรนัย  เช่ือถือได  
               ๑.๒ วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
๑. เพ่ือใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชน และสามารถตอบสนอง 
    ความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี     
๒. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว      
๓. เพ่ือรูถึงความตองการที่แทจริงของประชาชน 
๔. เพ่ือใชเปนขอมูลในการแนะนําผูบริหารในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาตอไป     

๑.๓  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
         ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบดวย ๓ ข ั้นตอน ดังตอไปน้ี 

           ๑.๓.๑ ข ั้นตอนการวางแผนระบบติดตาม ประกอบไปดวยข ั้นตอนยอยดังตอไปน้ี 
            (๑) กําหนดประเด็นในการติดตามการดำเนินโครงการทุกประเภทยอมมีความ 
เกี่ยวข องงบประมาณค าใช จ ายและเวลาที่ใช ดำเนินการ ดังน้ัน  จ ึงจำเป ็นที่จะตองมีการกําหนดประเด็นที่ใชติดตาม   
โดยปกติการศ ึกษาต ิดตามในเร ื่องหน่ึงๆ สามารถทําไดหลายว ิธี แตละว ิธ ีก็จะม ีความแตกต างก ันออกไป ทั้งในแง ของ



๕ 
 
รายละเอียด ความซ ับซ อน เวลาและงบประมาณที่ผ ูบร ิหารใช โครงการจ ึงควรระบ ุชนิดของข อม ูลป อนกล ับที่
ตองการไดร ับจากการติดตามประเด็นในการติดตาม หร ือข อม ูลป อนกล ับที่ตองการน้ีแบ ง ออกไดเป ็น ๒ ประเภท
ใหญ ๆ  ค ือ 

        - การติดตามโครงการและผลผล ิตที่ไดโดยพิจารณาถ ึงความสอดคล องกับงบประมาณและตารางเวลาดำเนินการ 
      - การติดตามกระบวนการดำเนินการโครงการ ซ ึ่งให ข อม ูลในด านประส ิทธ ิภาพ ของโครงการและไดร ับประโยชน
ของกล ุมเป าหมาย 

             (๒) จ ัดต ั้งหนวยต ิดตามโครงการ เป ็นการระบ ุจำนวนผ ูติดตามโครงการให เหมาะสมก ับขนาดและล ักษณะ
ของโครงการ โดยม ีเง ื่อนไขในการติดตาม บ ุคลากรที ติดตามควรจะม ีความร ูและประสบการณ เกี่ยวกับโครงการและ 
การติดตามโครงการตางๆ  หากบ ุคลากรในหนวยต ิดตามม ีจำนวนมากก็ค วรที่จะม ีการแบ ง ความร ับผ ิดชอบภายใน   
การติดตาม เพ่ือให การประสานงานการดำเนินการตางๆ เป ็นไปตามเวลาที่กําหนด 
             (๓)  กําหนดกรอบและ เน้ือหาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยที่หนวยติดตามประเมินผล
จะตองศ ึกษาภาพรวม ล ักษณะของโครงการ/ กิจกรรมตางๆ  และว ัตถ ุประสงค ในการติดตามกอนที่จะสร างตัวช ี้ว ัด
ข ึ้นมาและกำหนดขอบเขตระยะเวลาที่ใช ในการติดตามประเมินผล นับต้ังแตการวางแผนการติดตามประเมินผลจนถ ึง
การจ ัดทํารายงานสร ุปผลการติดตาม 
              ๑.๓.๒ ข ั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลเป ็นข ั้นตอนที่ผ ูติดตามตองออกเก็บข อม ูลโครงการ /
กิจกรรม  เพ่ือนํามาว ิเคราะห และจ ัดทํารายงานสร ุปผลการติดตามในข ั้นต อไป ข ั้นตอนการ ด ำเนินการติดตามและ
ประเม ินผล แบ งออกไดเป ็น ๓ ข ั้นตอน ดังตอไปน้ี 
             (๑)  เตร ียมตัวกอนเก็บข อม ูล  กอนดำเนินการเก็บข อม ูลหนวยต ิดตามและประเมินผล ควรกําหนดส ิ่งตางๆ 
ให ช ัดเจน  ไดแก  ล ักษณะของข อม ูลที่ตองการนำมาจ ัดทําเป ็นต ัวช ี้ว ัด ว ิธ ีที่ใช ในการเก็บ ข อม ูล  ว ิธ ีการว ิเคราะห 
ข อม ูล  และกําหนดช วงเวลาที่ใช ในการเก็บข อม ูล 
             (๒) ติดตามเก็บข อม ูล   
           (๓) ว ิเคราะห ข อม ูลที่ได ร ับเป ็นการจ ัดหมวดหม ูข อม ูลที่ได รวบรวมมาแล วนำมาว ิเคราะห ในร ูปของตัวช ี้ว ัด
กอนที่จะสร ุปออกมาเป ็นรายงาน 
          ๑.๓.๓ ข ั้นตอนหล ังการติดตาม หล ังจากการว ิเคราะห และประเมินผลข อม ูลตามตัวช ี้ว ัดแล ว หนวยต ิดตาม
ตองจ ัดทํารายงานสร ุปผลการติดตามและประเมินผล เพ่ือนําเสนอแกผ ูบร ิหารโครงการ โดยที่ ร ูปแบบของรายงาน
จะตองเป ็นไปตามท ี่ผ ูบร ิหารโครงการตองการ  และจ ัดทํารายงานให ทันตามกำหนดการ เพ่ือเป ็นการให ข อม ูล
ป อนกล ับเพ่ือใช ในการแกไขปร ับปร ุงโครงการภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
 
 
 
 

 
                   การรายงานผลการติดตามและประเมินผล แบ งออกเป ็น ๓ ประเภท ในระบบติดตาม หน่ึงๆ อาจจะม ี
การจ ัดทํารายงานทั้ง ๓ ประเภทน้ีหร ือไมก ็ได จำนวนคร ั้งในการรายงานและจำนวนเน้ือหาในรายงานน้ี ข ึ้นอยูกับ
ทร ัพยากรที่ใช ในการติดตาม เช น งบประมาณ ระยะเวลา  บ ุคลากร เป ็นต น 

ก. รายงานความกาวหนา (Progress Report) สามารถ จ ัดทําออกมาในล ักษณะรายงาน         
รายเดือนหร ือรายไตรมาสก็ได ข ึ้นอยูกับจำนวนคร ั้งที่เหมาะสมในการรายงาน  รายงาน ชนิดน้ีจะถ ูกใช เป ็นเคร ื่องมือ
ทั่วไปในการควบค ุมโครงการของผ ูบร ิหาร   

ข. รายงานข ั้นกลาง (Interim  Report) เป ็นรายงานที ถ ูกจ ัดทําข ึ้นในช วงการดำเนินโครงการ 
เนนรายละเอียดในแตละประเด็นและป ัญหาหล ักๆ เช น ยุทธศาสตร การพัฒนา ป ัญหาและอุปสรรคในการ 
ดำเนินโครงการ ซ ึ่งอาจส งผลให เกิดการปร ับโครงการ  ลดขนาดโครงการ หร ือส ิ้นส ุดโครงการกอนกําหนด 

ค. รายงานข ั้นส ุดทาย (Final Report) เน้ือหาในรายงานกล าวถ ึงการประเมินผลการดำเนินงาน 



๖ 
 
โครงการอยางส ั้นๆ ภายหล ังส ิ้นส ุดโครงการ ทําใหเห ็นการเปร ียบเทียบงบประมาณ ผลผล ิตและประโยชนที่คาด 
ว าจะไดร ับระหว างส ิ่งที่เกิดข ึ้นจร ิงกับเป าหมายที่กำหนดไว  ซ ึ่งจะเป ็นต ัวสะท อนถ ึงประส ิทธ ิภาพของตัวโครงการ 
และหนวยงานที่ดำเนินโครงการ 
 

๑.๔  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล    
       แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา                                                       

ของเทศบาลตําบลบานผือ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการดําเนินงาน ไมมีการ

ดําเนินงาน ถูกตอง ไม
ถูกตอง 

สวนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน    
๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
     ๑.๑ เปนไปตามระเบียบ/แบบถูกตอง 

   

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
     ๒.๑  ในรอบ ๑ ปงบประมาณประชุม  ๑  ครั้ง 

   

สวนที่ ๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    
๓. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
     ๓.๑  เปนไปตามระเบียบ/แบบถูกตอง 

   

๔. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
    ๔.๑ ในรอบ ๑ ปงบประมาณประชุม  ๑  ครั้ง 

   

สวนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
๕. มีการจัดต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    ๕.๑ เปนไปตามระเบียบ/แบบถูกตอง 
    ๕.๒ เปนปจจุบัน 

   

 
 

การพิจารณาคุณภาพคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลบานผือ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ขอมูลสภาพทั่วไป ๑๐ 
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๕ 
๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕ 
   ๓.๑. วิสัยทัศน (๕) 
   ๓.๒  พันธกิจ (๕) 
   ๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร (๑๐) 
   ๓.๔  เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๕) 
   ๓.๕  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๕) 
   ๓.๖  กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๕) 
   ๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๐) 

รวม ๑๐๐ 
 



๗ 
 
๑.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานผือ 

(1) นายประสงค  ว่ิงเดช   สมาชิก ทต . เขต ๒    ประธานคณะกรรมการ 
(2) นายภูมิวัน  พรมมาตู    สมาชิก ทต. เขต ๒   กรรมการ 
(3) นางแจมใส  จุมอังวะ   สมาชิก ทต. เขต ๒   กรรมการ 
(4) นายณัฐศักด์ิ  เขียวหนู            ผูแทนประชาคม    กรรมการ 
(5) นายจรูญ  ชาธรรมา          ผูแทน สาคม    กรรมการ 
(6) นายเปลี่ยน  เพียวิเศษ      ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
(7) นายสายยนต  กําแพง           ผูทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
(8) นายวรนันท  จารนาเพียง    รองปลัดเทศบาล    กรรมการ  
(9) นายอนุรักษ  ชัยบานกุด           จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน   กรรมการ 
(10) นายวัชรพงศ  มูลเคา       ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน         กรรมการ /เลขานุการ 

 

 
๑.๖  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
       ๑. ทําใหทราบถึงปญหาและความตองการที่แทจริง สามารถจัดลําดับความสําคัญของปญหาและแกไขทันที เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาขององคกร 
        ๒. ทําใหการวางแผนงาน/โครงการไดตรงเปาหมาย แกปญหาไดถูกจุด และพัฒนาไดตรงตามนโยบาย 
        ๓. ทําใหดําเนินการตามแผนงานไดอยางราบรื่น สามารถปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคอยางไดผล หรือปรับ
แผนใหเหมาะสมมากขึ้น 
        ๔. ทําใหทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการอยางชัดเจน อันจะเปนขอมูลไปสูการตัดสินใจไปสู
สภาพปจจุบันปญหาความตองการ 
 

            ถามีการติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ืองและเปนประจํา ยอมทําใหทราบปญหาและความตองการที่
แทจริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถทําไดตรงตามเปาหมาย หรือสามารถปรับปรุงแกไขแผนงาน/โครงการให
เหมาะสมมากขึ้น สามารถทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหมอีกครั้งก็จะมีขอมูล
สารสนเทศที่ชัดเจน เที่ยงตรง และเปนปจจุบัน สามารถเปนเครื่องมือในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@ 



๘ 
 

๑๑สวนที่ ๒ 
 

          ๒.๑ การประเมินผลศักยภาพสภาพของทองถ่ิน 
           ผลการการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพการพัฒนาของ เทศบาลตําบลบานผือ โดยการทํา  
SWOT  Analysis   วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค  ทั้งภายในและภายนอก  มีดังน้ี 
 จุดแข็ง  ( Strength ) 
 ๑.  มีผูนํา  ครอบครัว  กลุมองคกรและชุมนที่มีความเขมแข็ง   
 ๒.  มี ทต.บานผือที่สามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีเอกภาพและสอดคลอง 
               กับปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่และเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด 
 ๓.  มีพืชทางการเกษตร  และแหลงประมงที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมรายไดแกประชาชน  
 ๔.  สภาพสังคมมีความสงบเรียบรอย  ประชาชนใหความสําคัญเกี่ยวกับการอนุรักษศาสนาประเพณ ี
                 วัฒนธรรมเปนอยางดี 
 ๕.  มีโบราณสถานแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเดนสามารถ 

     สรางรายไดใหแกประชาชนได 
    จุดออน  (Weakness) 

๑.  การบริหารงบประมาณของเทศบาลยังไมสามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและการพัฒนา 
    ไดครอบคลุมเน่ืองจากงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาลมีอยูอยางจํากัด 
๒.  ขาดการพัฒนาสภาพแวดลอมดานกายภาพในชุมชนและเยาวชนขาดการปลูกฝงจิตสํานึกที่มี 
๓.  ประชาชนสวนใหญไมใหความสําคัญและขาดความรูเรื่องผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมขาดการ 
     หวงแหนทรัพยากรที่มีอยู 
๔.  ขาดการบูรณาการในการใชทรัพยากรที่ดินใหเกิดประโยชนรวมทั้งดินขาดคุณภาพและเสื่อมโทรม 
     เน่ืองจากการใชสารเคมีในภาคการเกษตรอยางตอเน่ืองมาเปนระยะเวลานาน 
โอกาส  (Opportunities) 
๑. รัฐบาลมีนโยบายจัดต้ังกองทุนสงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจชุมชนในหลาย

รูปแบบ 
๒. รัฐบาลกระจายอํานาจและงบประมาณเพ่ือการพัฒนาใหกับองคการปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น 
๓. มีกฎหมายปฏิรูปการศึกษา  และสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการที่ดี  รวมทั้งมีการปฏิรูประบบ

ราชการเพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีของหนวยงานภาครัฐ 
๔. กระแสประชาธิปไตยในประเทศไทยใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนการพิทักษสิทธิ

มนุษยชน  การคุมครองสิทธิเด็ก  สตรีและผูดอยโอกาส  รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น  จึงเปนโอกาสดีในการปรับตัวใหสอดคลองกับกระแสหลักดังกลาว 

อุปสรรค  (Threat ) 
๑. ภารกิจที่เพ่ิมขึ้นมากขึ้นจากการไดรับการกระจายอํานาจ  ไมเหมาะสมสอดคลองกับจํานวนบุคลากรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีอยูจํานวนนอยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ตองรับผิดชอบอีกประการหน่ึง  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดรับการกระจายอํานาจอยางแทจริง  ทําใหไมสามารถดําเนินการได 

๒. ราคานํ้ามันเช้ือเพลิงรวมทั้งราคาปจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้น  สงผลกระทบตอตนทุน
การผลิตและคุณภาพการผลิต 

๓. ปญหาโลกรอนทําใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ดานเกษตรกรรมที่ตองพ่ึงพาธรรมชาติ 

 

๒.๒  การประเมินผลจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 



๙ 
 
           ผลการประเมินจุดมุงหมายภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการกําหนดวาในอนาคต เทศบาลตําบลบาน
ผือจะเปนไปในทิศทางใดและเปนเครื่องมือกําหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตําบล  ๓ ป  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  
วามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาตําบลเพียงใดโดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังน้ี 
 (๒.๒.๑)  วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลบานผือ 

“ ตําบลบานผือนาอยู เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม  นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง ทุกภาคสวนรวมมือรวมใจ  
ภายใตการบริหารจัดการที่ดี ” 

พันธกิจ 
๑. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
๒. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  การปองกันบรรเทาสาธารณภัย และแกไขปญหายาเสพติด 
๓. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการสนับสนุนนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  
๕. พัฒนาบูรณาการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
         (๒.๒.๒)  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง  ๓   ป   
ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา     ประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร  ๓๓  แนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
ยุทธศาสตรที่ ๑   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  ประกอบดวย  ๔  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑.๑  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อยางทั่วถึงและเปนระบบ 
๑.๒  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ

ไดมาตรฐาน 
๑.๓  พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบ มีสวนรวม 
๑.๔  สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขอยางเปนระบบครบวงจร 

ยุทธศาสตรที่ ๒   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี ้   
          ๒.๑  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานและใหทั่วถึง 
           ๒.๒  พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวนชนใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
           ๒.๓  พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเปนศูนยกลางการ
พัฒนาในดานตางๆ อยางสมดุล 
ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบดวย ๔ แนวทางการพัฒนา ดังนี ้
          ๓.๑  พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐาน และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
          ๓.๒  พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ และการกีฬาเพ่ือออกกําลังกาย 
          ๓.๓  สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตรมศักยภาพของประชาชน 
          ๓.๔  สงเสริมและปลูกฝงคานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
 
ยุทธศาสตรที่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนประกอบดวย
แนวทางการพัฒนา ๖ แนวทาง ดังนี้ 

๔.๑  บริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการและย่ังยืน 
๔.๒  อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปา ปาชุมชน และปาตนนํ้าลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
๔.๓  พัฒนาฟนฟูแหลงนํ้า แหลงํ้าใตดินและการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนมีสวนรวม 
๔.๔  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฎิกูล และนํ้าเสีย 
๔.๕  สรางสังคมและพลเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๔.๖  สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก 



๑๐ 
 
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ประกอบดวย ๒ แนวทางการพัฒนา ดังนี ้

๕.๑  พัฒนาสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตร 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การเสริมสรางสุขภาวะ ประกอบดวยแนวทางพัฒนา ๒ แนวทาง ดังนี ้
๖.๑  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางทั่งถึงเทาเทียม 
๖.๒  พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางทั่วถึงเทาเทียม 

ยุทธศาสตรที่ ๗ การสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี ้

๗.๑  เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแกเด็กและเยาวชน 
           ๗.๒  อนุรักษ สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูม ิ
           ๗.๓  พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได 
           ๗.๔  พัฒนาสงเสริม การพาณิชย การลงทุนและการทองเทียว 
           ๗.๕  สงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบ
อาชีพ 
 
ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  
๔ แนวทางดังนี ้

๘.๑  สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกภาคประชาชน 
           ๘.๒  สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัฒกรรมใหมในการปฎิบัติงานและ
บริการประชาชนอยางตอเน่ือง 
           ๘.๓  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเพ่ิมขึ้นและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
           ๘.๔  สงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของภาคประชาชน 
   ๒.๓  การประเมินผลยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน      

แบบประเมินผลยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน        
ประเด็นการประเมิน มีการดําเนินงาน ไมมีการ

ดําเนินงาน ถูกตอง ไมถูกตอง 
ยุทธศาสตรที่ ๑   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม    
แนวทางการพัฒนา    
๑.๑  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท 
อยางทั่วถึงและเปนระบบ 

   

๑.๒  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 

   

๑.๓  พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขต
เมืองและชุมชนแบบ มีสวนรวม 

   

๑.๔  สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ
อบายมุขอยางเปนระบบครบวงจร 

   

ยุทธศาสตรที่ ๒   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน    
แนวทางการพัฒนา    
๒.๑  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานและ
ใหทั่วถึง 

   

๒.๒  พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวนชนใหไดมาตรฐาน สะดวก 
สะอาดและปลอดภัย 

   



๑๑ 
 

๒.๓  พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและเปนศูนยกลางการพัฒนาในดานตางๆ อยางสมดุล 

   

ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาศึกษาและศักยภาพพลเมือง    
แนวทางการพัฒนา    
๓.๑  พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐาน และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

   

๓.๒  พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ และการกีฬา
เพ่ือออกกําลังกาย 

   

๓.๓  สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตรม
ศักยภาพของประชาชน 

   

๓.๔  สงเสริมและปลูกฝงคานิยมหลัก ๑๒ ประการ    
ยุทธศาสตรที่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

   

แนวทางการพัฒนา    
๔.๑  บริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แบบบูรณาการและยั่งยืน 

   

๔.๒  อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปา ปาชุมชน และปาตนนํ้าลําธาร    
๔.๓  พัฒนาฟนฟูแหลงนํ้า แหลงํ้าใตดินและการบริหารจัดการนํ้าอยางเปน
ระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีสวนรวม 

   

๔.๔  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฎิกูล และนํ้าเสีย    
๔.๕  สรางสังคมและพลเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    
๔.๖  สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก    
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน    
แนวทางการพัฒนา    
๕.๑  พัฒนาสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
๕.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตร    
ยุทธศาสตรที่ ๖ การเสริมสรางสุขภาวะ    
แนวทางการพัฒนา    
๖.๑  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยาง
ทั่งถึงเทาเทียม 

   

๖.๒  พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางทั่วถึง
เทาเทียม 

   

ยุทธศาสตรที่ ๗ การสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   

แนวทางการพัฒนา    
๗.๑  เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรม
ที่ดีงามแกเด็กและเยาวชน 

   

๗.๒  อนุรักษ สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูม ิ

   

๗.๓  พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถ
แขงขันได 

   



๑๒ 
 

๗.๔  พัฒนาสงเสริม การพาณิชย การลงทุนและการทองเทียว    
๗.๕  สงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบอาชีพ 

   

ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล    
แนวทางการพัฒนา    
๘.๑  สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกภาคประชาชน    
๘.๒  สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัฒ 
กรรมใหมในการปฎิบัติงานและบริการประชาชนอยางตอเน่ือง 

   

๘.๓  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเพ่ิมขึ้นและพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

   

๘.๔  สงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของภาคประชาชน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

สวนที่ ๓ 
           ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
๓.๑ วิเคราะหเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร การพ ัฒนาดานคุณภาพคนและสังคม  เปนการแกไขปญหาที่เกี่ยวข  องกับถนน   สะพาน  ทางเทา 
ไฟฟา ประปา ระบบระบายนา ใหมีมาตรฐานและเพ ียงพอ ซึ่งสวนใหญแลวจะปรากฏในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม แตละโครงการใชงบประมาณคอนขางสูง  
 
           จํานวนโครงการตามแผนพัฒนา  

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ รวม รอยละ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ๒๘ ๗ ๗ ๔๐ ๑๗.๗๒ 
ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๑ ๐ ๐ ๑ ๐.๖๓ 
ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง 

๓๒ ๑๘ ๑๘ ๖๗ ๒๐.๒๕ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

๑๓ ๐ ๐ ๑๓ ๘.๒๓ 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ๔ ๐ ๐ ๔ ๒.๕๓ 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การเสริมสรางสุขภาวะ ๑๓ ๑ ๐ ๑๑ ๘.๒๓ 

ยุทธศาสตรที่ ๗ การสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง 
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๘ ๒ ๒ ๒๒ ๑๑.๓๙ 

ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

๔๙ ๑ ๑ ๕๗ ๓๑.๐๑ 

 
 
           จํานวนโครงการที่ปฏ ิบัติจร ิง  

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ รวม รอยละ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ๑๑ ๐ ๐ ๑๑ ๒๒.๔๕ 
ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ 
ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง 

๑๓ ๐ ๐ ๑๓ ๒๖.๕๓ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

๑ ๐ ๐ ๑ ๒.๐๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การเสริมสรางสุขภาวะ ๖ ๐ ๐ ๖ ๑๒.๒๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๗ การสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง 
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๗ ๐ ๐ ๗ ๑๔.๒๙ 

ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

๑๑ ๐ ๐ ๑๑ ๒๒.๔๕ 



๑๔ 
 
 
๓.๒  วิเคราะหเชิงคุณภาพ 
              การนํายุทธศาสต รการพ ัฒนาดานคุณภาพคนและสังคม เปนการแกไขปญหาที่เกี่ยวข  องกับถนน   
สะพาน  ทางเทา ไฟฟา ประปา ระบบระบายนา รวมไปถึงขยายคลองสงนํ้าเพ่ือการเกษตร  ใหมีมาตรฐานและ
เพ ียงพอไปส ูการปฏ ิบัติ ส งผลใหเกิดประโยชนตอประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานผือ โดยรวม ด ังน้ี 

- มีการก อสรางกอสร างและปร ับปรุงระบบระบายน้ําซึ่งช วยใหเกิดความรวดเร็วในการระบายนํ้า ป องกัน
ปญหานาทวม 
             - มกีารขยายเขตไฟฟ าสาธารณะ เพื อใหประชาชนมีความปลอดภ ัยในช ีว ิตและทร ัพยส ิน โดยเฉพาะผู ที่ใช
เส นทางสัญจรไป – มา 

          - มีนํ้าอ ุปโภค บรโิภค เพ ียงพอตอความต องการของประชาชน 
 

๓.๓ สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
ทำให สามารถแก ไขป ัญหาความเด ือดร อนในด านตางๆไดหลายดานพอสมควร และตรงตามความ

ตองการของประชาชน โดยสวนใหญแลวจํานําโครงการมาจากการประชาคมของประชาชนในแตละหมูบานมา
ดําเนินการแกไขให เชน โครงการขยายคลองสงนํ้าเพ่ือการเกษตร โครงการกอสรางรองระบายนํ้าภายในหมูบาน 
โครงการปรับปรุงระบบนํ้าประปาเพ่ือการอุปโภค -บริโภค โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เปนตน  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 
 

สวนที่ ๔ 
 สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
 ๔.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

       ตามที่เทศบาลตําบลบานผือ  ไดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 
2548  ตามคําสั่งเทศบาลตําบลบานผือ ที่ ๒๖๙/25๕๙  ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม  25๕๙   เพ่ือทําหนาที่ดังตอไปน้ี 

1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  

เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน  ฯลฯ 

4.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตําบลบานผือ ตามคําสั่งดังกลาวขางตน 
ไดดําเนินการประชุมเพ่ือกําหนดขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลตําบลบานผือ   พรอมทั้ง
กําหนดวิธีการ  รูปแบบ  ตลอดจนตัวช้ีวัด  และกลุมเปาหมายในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ  เพ่ือใหไดขอมูลที่
ถูกตอง  ชัดเจน  ใกลเคียงกับสภาพความตองการและความเปนจริงของทองถิ่น  สําหรับใชเปนเกณฑในการพัฒนา
ทองถิ่นในโอกาสตอไป  ซึ่งไดทําการสรุปและประมวลผลการติดตามและประเมินยุทธศาสตรการพัฒนาของ เทศบาล
ตําบลบานผือ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  ตามแนวทางและขั้นตอนที่กําหนดไวเปนการเรียบรอยแลว  ซึ่งมี
รายละเอียดโดยสรุปดังตอไปน้ี 
                     
 

๔.๒  ขอเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 

             ข อเสนอของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
แนวทางในการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ จากปญหาเบ้ืองตนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตําบลบานผือ แจงใหทราบแลวน้ัน แนวทางในการแกไขปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเพ่ือใหการติดตาม
และประเมินผล ดังน้ี 

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป (๒๕๖๐-๒๕๖ 2) มีจํานวนมากเกินไป  ควรเลือกเอาเฉพาะโครงการที่เห็น

วาทต.มีศักยภาพเพียงพอที่สามารถปฏิบัติไดภายในสามป เพราะเมื่อ เปรียบเทียบคารอยละแลวจะทําใหเห็นวา 

ทต.ไมสามารถจัดทําโครงการ/กิจกรรมไดตามแผนที่วางไวได  

๒.  หนวยงาน/สํานัก/กอง ตองเรงดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตางๆ ในระยะเริ่มแรกของ  ปงบประมาณและให

สอดคลองกับแผนดําเนินการที่หนวยงาน /สํานัก/กอง ไดแจงไว เพ่ือใหสามารถกระจาย  งบประมาณในการ

เบิกจาย ลดปญหาการเบิกจายหรือเรงดําเนินการในชวงไตรมาสสุดทาย (กรกฎาคม-  กันยายน )และสามารถ

ดําเนินโครงการ /กิจกรรมตางๆ ไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ เพ่ือไมใหเกิด ผลกระทบตอเง่ือนเวลาตอเน่ือง

ไปยังปงบประมาณถัดไป  

๓. เมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จแลวใหผูรับผิดชอบไดรายงานผลการดําเนินโครงการ  ในรายละเอียดการ

เปลี่ยนแปลงแกไขงบประมาณ รวมทั้งการแกไขเปลี่ยนแปลงเน้ืองาน และ  แหลงที่มาของงบประมาณใหชัดเจน 

เพ่ือใหขอมูลการท างานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น  

๔. ควรมีการวิเคราะหปญหาและความจําเปนเรงดวน รวมถึงความตองการ ที่แทจริงของประชาชนในทองถิ่น เพ่ือ

นํากิจกรรมและโครงการน้ันๆ มาจัดทําแผนพัฒนา ทต. และใหแผนพัฒนา ทต.สอดคลองกับงบประมาณหรือ



๑๖ 
 

รายไดของ ทต. เพ่ือใหแผนพัฒนามีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางตอเน่ืองและตรงตาม

ความตองการและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนได อยางแทจริง  

๕. ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่สามารถทํารวมกันไดหลายๆ สวนของหนวยงาน เพ่ือสรางการมีสวนรวมและลด

คาใชจาย ลดภาระของผูปฏิบัติงานและประชาชนจะไดเพ่ิมความใจในกิจกรรมของ ทต. มากขึ้น 

๖. ควรมีการสงเสริมใหประชาชนคัดแยกขยะที่ตนทาง  เชน ขยะเปยก ขยะแหง ขยะอันตราย เพ ื่อจะนําขยะ                             

ไปทําปุยและกําลังจัดใหถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


