
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลตาํบลอากาศอาํนวย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ครัง้ที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        จดัทาํโดย 
         เทศบาลตาํบลอากาศอาํนวย 

         อาํเภออากาศอํานวย  จงัหวดัสกลนคร 
 

 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาการและแผนงาน   ฝายแผนงานและงบประมาณ  งานวิเคราะหนโยบายและแผน    
เทศบาลตําบลอากาศอํานวยอําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร 
199 หมู 18  ต.อากาศ  อ.อากาศอํานวย  จ.สกลนคร 
โทร.  0-4279-9055, 0-4279-8202  โทรสาร  0-4279-8431 
www.akatumnuay.go.th   E-mail:akatumnuay@hotmail.com 



 
คาํนํา 

 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ขอ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔ ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ ทุกป     

 

 เพื่อใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอากาศอํานวยประจาํป
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖1 ครั้งที่ 1 ข้ึนเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรีทราบ 
คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับน้ีจะสามารถเปนประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนาเทศบาล  
สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดและประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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      สวนที ่1 
 

กา  รบทนาํ 
ความเปนมาและความสาํคญัของการประเมนิ 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนบทบาทและอํานาจหนาที่ที่สําคัญประการหน่ึงขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ  ตามอํานาจหนาที่ ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิตดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยดานการวางแผนการสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยวดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและดาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  ทั้งน้ีเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งน้ี ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับวาดวยการน้ันและ
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากข้ึน
แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัดทั้งทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุอุปกรณ 
เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุด
แกทองถ่ินของตน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหน่ึงที่จะใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว 

การติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได
อยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร บุคลากร  
สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคม
ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆไป พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลาน้ีจะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน โดยการติดกตามและประเมนิผลซึง่
สงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความย่ังยืน เปนไปตามเปาประสงคที่ต้ังไวไดอยางดีย่ิง    

 
วัตถุประสงคของการประเมิน   

1. เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ตามยุทธศาสตร                
ที่ปรากฏในงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในสัดสวนเปรียบเทียบ             
ตอการนําไปปฏิบัติไดจริง 

2. เพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  
3. เพื่อใหผูบริหารไดทราบวาการดําเนินงานของเทศบาลตําบลอากาศอํานวยบรรลุเปาหมายวัตถุประสงค

ตามที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด 
4. เพื่อใหผูบริหารไดใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดหรือปรับเปลี่ยนนโยบายแนวทางหรือ

เปาหมายการพัฒนาในปตอๆไปเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนไดชัดเจนและแมนยํามากข้ึน 
ขอบเขตการประเมนิ 

1. เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ตามยุทธศาสตรที่
ปรากฏในงบประมาณตามขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในสัดสวนเปรียบเทียบ ต
อการนําไปปฏิบัติไดจริง 
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2. เพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ครั้งที่ 1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอากาศอํานวยไดกําหนดขอบเขตไวดังน้ี 

1. ประชาชนในเขตพื้นที่ตามกลุม/สุมตัวอยาง 
2. ขอมูลจากเอกสารเปนขอมูลที่ไดรวบรวมไดจากเอกสารที่เกี่ยวของภายในหนวยงาน 
3. ขอมูลจากภาคสนามเปนขอมูลทีเ่ก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเทศบาล

ตําบลอากาศอํานวย 
 

นยิามศพัทเฉพาะ 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง  องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน 

ตําบล  กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการศึกษาครั้งน้ีหมายถึง เทศบาลตําบลอากาศอํานวย   
2. โครงการตามเทศบัญญัติ หมายถึง โครงการที่ผานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

พิจารณา และผานสภาทองถ่ินแลวพรอมไดประกาศเปนเทศบัญญัติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 3.  แผนพัฒนา  หมายถึง  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย ที่ประกาศใชแลว 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา หมายถึง ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ทั้ง 8 ดาน 
ไดแก 

๑.ยุทธศาสตรดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๒.ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
๔.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
๕.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
๖.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๗.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๘.ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสรมิ การลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึงการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดไวเพื่อ
ตัดสินใจแกไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ มากที่สุดโดยมุงที่จะตอบ
คําถามหลักวาในการดําเนินงานน้ันไดรับทรัพยากรครบถวนหรือไมไดปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดหรือไมไดผล
ตรงตามที่กําหนดหรือไมขอมูลจากการติดตามจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการเรงรัดใหงาน/โครงการดําเนินไปตรง
ตามเปาหมายของแผนงานและแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาการติดตามผลจึงตองดําเนินการอยางสม่ําเสมอใน
หนวยงานเพื่อเปนขอมูลยอนกลับ ใหตนเองผูบังคับบัญชาข้ันตนผูบังคับบัญชาระดับสูงตลอดจนผูรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการทุกระดับเพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือแกไขอํานวยความสะดวกทั้งน้ี  เพื่อใหการดําเนินงานตาม
แผนงาน /โครงการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/ โครงการตลอดจนการ
พิจารณาผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน/โครงการน้ันๆวามีมากนอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดข้ึนจึงเปน
กระบวนการบงช้ีถึงคุณคาของแผนงาน/โครงการวาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการน้ันหรือไมเพียงใด
จากคํานิยามดังกลาวจะเห็นไดวาการติดตามเปนกระบวนการที่ดําเนินการอยางตอเน่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการสวนการประเมินผลอาจจะประเมินไดในทุกชวงของแผนงาน/โครงการนับต้ังแตกอนตัดสนิใจจดัทาํ
แผนงาน/โครงการขณะดําเนินงานในจุดตางๆและเมื่อสิ้นสุดแผนสิ้นปงบประมาณหรือแผนงาน/โครงการดําเนินการ
แลวเสร็จ 

 



 
5. การติดตามและประเมินผล  หมายถึง การดําเนินการที่จะทําใหเราทราบวาขณะน้ีมีการปฏิบัติตาม 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ถึงระยะใดแลว ซึ่งการติดตามโครงการจะดําเนินการตามดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย สวนการประเมินหมายถึง การประเมินโครงการตามแผนการดําเนินงาน
ประจําป พ.ศ.2561 เฉพาะโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จวาผูไดรับการประโยชนมีระดับความพึงพอใจอยางไร และ
มีสวนรวมในการติดตามประเมินผลอยางไร ตามแนวทางวิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย กําหนดข้ึน 
 
ประโยชนของการตดิตามและประเมนิผล  

๑)  ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใดเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒)  เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ  ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๓)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแค
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปนตน 

๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคย่ิงข้ึน 

๕)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลาน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร                     
เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานใหมี
ความกระจางชัด  เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทําใหทราบวาแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง และ
จุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

7)  การประเมินจะช้ีใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลาน้ีไดผล
เพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       
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  สวนที ่ 2 
 

การแนวคดิ ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วของ 
 

“การติดตาม”(Monitoring)  หมายถึง (จิรพันธ  ไตรทิพจรัส,2549;3) การกํากับดูแลการดําเนินงาน 
ตามแผนงาน/โครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคทีก่ําหนด โดยวิธีการที่ใชในการติดตามไดแก 

1)  การประชุมและใหรายงานการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการในที่ประชุม 
2)  การใหเขียนรายงานผลเปนครัง้คราว เชน รายงานรายไตรมาส 
3)  การใหกรอกแบบฟอรมเพื่อรายงาน 
4)  การติดตามสังเกต สอบภาม โดยผูบรหิาร เปนตน 
“การประเมิน”(Evaluation) หมายถึง (พิสณุ ฟองศรี ,2551;4) กระบวนการตัดสินคุณคาของสิง่หน่ึง 

สิ่งใดโดยนําสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว 
“การวัด”(Measurement)  หมายถึง (พิสณุ  ฟองศรี ,2551;5-6) การกําหนดคาเปนตัวเลขใหกับสิ่งหน่ึง

สิ่งใดตามวิธีการหรือเครื่องมือที่กําหนดข้ึนทั้งในเชิงปริมาณโดยตรง เชน การนับจํานวน และความถ่ีของสิ่งหน่ึงสิ่งใด 
และการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร  เชน ตลับเมตร เครื่องช่ังนํ้าหนัก เทอรโมมิเตอร  วัดความสูงนํ้าหนัก อุณหภูมิ 
ฯลฯ ไปเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลหรือกลุมเปาหมายใหออกมาเปนตัวเลข  

“เกณฑ ”(Criteria)  หมายถึง (พิสณุ  ฟองศรี ,2551;6) ระดับที่กําหนดไวหรือมาตรฐานที่ควรจะเปน  
เพื่อใชตัดสินสิ่งใดสิ่งหน่ึง เชน ระดับสวนสูง นํ้าหนักตามวัยตางๆ รายได ข้ันตํ่าของแรงงานไร ฝมือระดับพฤติกรรม
ของนักเรียนและระดับประสิทธิภาพของสถาบันเปนตน ซึ่งในกระบวนการประเมินน้ันการกําหนดเกณฑ ถือเปนเรื่อง
ยุงยากมาก เน่ืองจากเกณฑมาตรฐานสากลซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไปยังมีนอย โดยเฉพาะเกณฑทางสังคมหรือการ
ประเมินโครงการตางๆ เมื่อก าหนดแล วจะประสบปญหาและขอโต แยงเสมอ เพราะถากําหนดเกณฑสูงเกินไปก็ยาก
ที่จะบรรลุจุดมุงหมายไดถากําหนดไวตํ่าจะประสบปญหาเรื่องคุณภาพแมวาจะผานเกณฑ 
แนวคดิในการตดิตามและประเมนิผล 

ในป ค.ศ. 1971 สตัฟเฟลบีมและคณะไดเขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหน่ึงเลมช่ือ“Educational 
Evaluation and decision Making” หนังสือเลมน้ีไดเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางในวงการศึกษาของไทยเพราะ
ไดใหแนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษาไดอยางนาสนใจและทันสมัยดวยนอกจากน้ัน                     
สตัฟเฟลบีมก็ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเลมอยางตอเน่ือง จึงกลาวได
เปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมินจนเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน  เรียกวา  CIPP Model  

การประเมินสภาวะแวดลอม 
        (Context Evaluation) 

         การประเมินปจจัยเบื้องตน/ตัวปอน 
         (Input Evaluation) 

       การประเมินกระบวนการ 
        (Process Evaluation) 

       การประเมินผลผลิต 
       (Product Evaluation) 

ซึ่งพออธิบายไดดังน้ีการประเมินดานบริบทหรือประเมินเน้ือความ ( context Evaluation  ) เปนการศึกษา
ปจจัยพื้นฐานที่นําไปสูการพัฒนาเปาหมายของโครงการ  ไดแก  บริบทของสภาพแวดลอมนโยบาย  วิสัยทัศน  
ปญหา  แหลงทุน  สภาพความผันผวนทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ตลอดจนแนวโนมการกอตัวของ
ปญหาที่อาจจะเปนอุปสรรคตอการด าเนินโครงการ  เปนตน 
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Internal Process 
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พันธกิจ 

 กําหนด 

จุดมุงหมาย 

 กําหนด 

ยุทธศาสตร 

 จัดทํา

แผนปฏิบัติ

การ 

การประเมินปจจัยปอน  (Input Evaluation) เพ่ือตนหาประสิทธิภาพขององคประกอบท่ีนํามาเปนปจจัย              
ปอนซ่ึงในดานการทองเท่ียวอาจจะจําแนกเปนบุคคลสิ่งอํานวยความสะดวก เคร่ืองมืออุปกรณครุภัณฑ ศักยภาพการ  
บริหารงาน  ซ่ึงแตละปจจัยก็ยังจําแนกยอยออกไปอีก เชน บุคคลอาจพิจารณาเปน  เพศ  อายุ มี สถานภาพทาง                   
สังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง  ทัศนคติ ศักยภาพ  ความสามารถ  ประสบการณ  ความรู  คุณวุฒิ
ทางการศึกษา  ถิ่นท่ีอยูและลักษณะกระบวนการกลุม  เปนตน 

การประเมินกระบวนการ   (Process Evaluation)  เปนการศึกษาตอจากการประเมินบริบทและปจจัยปอนวา
กระบวนการเปนไปตามแผนท่ีวางไว เปนการศึกษาคนหาขอบกพรอง จุดออน  หรือจุดแข็งของกระบวนการ                      
บริหารจัดการโครงการท่ีจะนําโครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไววามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

การประเมินผลิตผล ( Product Evaluation)  เปนการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการโดยเฉพาะความ
สอดคลองระหวางวัตถุประสงค กับผลลัพธท่ีไดแลวนําเกณฑท่ีกําหนดไวไปตัดสิน เกณฑมาตรฐานน้ันอาจจะกําหนดขึ้นเอง
หรืออาศัยเกณฑท่ีบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนกําหนดไว  ก็ได   

การติดตามและประเมินผลในปจจุบันน้ัน ตามแนวคิดของ  Robert S. Kaplan และ David P. Norton                   
(อัญชนา ณ ระนอง, ออนไลน) ไดเสนอแนวคิด  Balanced Scorecard  เพ่ือใช ในการวัดผลของกิจการท่ีจะทําใหผูบริหาร
ระดับสูงเห็นภาพรวมขององคกรไดชัดเจนขึ้นใหไดภาพรวมขององคกรอยางสมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากการวัดทางดาน
การเงินท่ีเปนผลของการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นมาแลว  ตองมีการวัดผลดานกระบวนการบริหารงานการสรางความพอใจใหแก
ลูกคา  ตลอดจนสรางนวัตกรรมและการเรียนรูให แกองคกรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการสรางอนาคตให 
แกองคกรดวย  ดวยแนวคิดน้ีผูบริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององคกรและความสามารถในการแขงขันและ
อนาคตขององคกรน้ันๆไดชัดเจนยิ่งขึ้นโดยขอบเขตหรือองค ประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard 
ภายใตมุมมองแตละดานน้ันจะประกอบดวยประเด็นตางๆ ไดแก 

(1)  วัตถุประสงค  (objective) เพ่ือเปนการกําหนดวัตถุประสงคของแตละมุมมองท่ีตองการจะชี้วัด 
(2)  ตัวชี้วัด (Performance Indication)คือ ตัวชี้วัดน้ันจะแสดงให เห็นวาองคกรไดบรรลุถึงวัตถุประสงคในแตละ

ดานหรือไม 
(3)  เปาหมาย (Target ) คือ เปาหมายหรือคาตัวเลขท่ี ตั้งไว  เพ่ือใหองคกรบรรลุถึงคาน้ันๆ 
(4) แผนงาน  โครงการท่ีตั้งใจ (Initiatives)  คือ แผนการปฏิบัติงานท่ีมีการลําดับเปนขั้นๆ ในการจัดทํากิจกรรม 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Feed Back 

ซ่ึงจากแนวคิดดังกลาวสามารถนํามากําหนดเปนตัวแบบเพ่ืออธิบายกระบวนการบริหารจัดการองคกรในภาพรวม  
ซ่ึงเปนการผสมผสานระหวางแนวคิดดานการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ,  วัดผลตามแนวคิดของ Balanced Scorecard 
ภายใตตัวแบบของทฤษฎีระบบ แสดงกระบวนการในการบริหารจัดการองคกรโดยจะเร่ิมตั้งแตปจจัยนําเขา (Input) อัน
ประกอบดวยความตองการหรือขอเรียกรอง(Demand) และแรงสนับสนุน (Support) ท่ีเปนเสมือนแรงผลักดันหรือแรง
กระตุนใหองคกรเร่ิมกระบวนการในการบริหารจัดการ (Internal Process) เพ่ือกอใหเกิดผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ 
(Outcome) ท่ีสามารถสนองตอบตอความตองการหรือการสนับสนุนตางๆ ซ่ึงผลผลิตหรือผลลัพธดังกลาวน้ีจะเปนผลสะทอน  
(Feed Back)  กลับมาเปนปจจัยนําเขาอีกคร้ังหน่ึงโดยมี กระบวนการควบคุมและประเมินผลเปนอีกปจจัยในการชวยสะทอน
ผลการดําเนินงาน ประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลลัพธและผลผลิตกลับไปสูกระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือปรับปรุงกลยุทธ
พัฒนากระบวนการ ปรับปรุง หรือขยายผลการดําเนินการตอไป 

Input 
Demand 
Support 

Outcome 

Output ดําเนินตาม
โครงการ 

ควบคุมการประเมิน 

กรองผลการประเมิน 
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    สวนที ่ 3 
 

การวธิดีําเนนิการ 
ขัน้ตอนการตดิตามและประเมนิผล 

ขั้นตอนที่  ๑  แต ง ต้ังคณะกรรมการ ติดตามและประ เมินผลแผนพัฒนาทอง ถ่ินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ดังน้ี   

ใหผูบรหิารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึง

คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 

ขั้นตอนที่ ๒คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒)   

 

ขั้นตอนที่ ๔  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ขอ ๑๓ (๓)  
 

ขั้นตอนที่ ๕   ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕9 ขอ ๑๔ (๕)   

 
 
 
 
 



คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันาทองถิ่น 
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กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ไดกําหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและ
คูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังน้ี   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 

(๑)  กรอบเวลา (time &timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนการบริหารราชการ 

แผนดินยุทธศาสตรประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตรและนโยบายของ 

ขันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบรหิารทองถิน่เสนอตอสภาทองถิน่คณะกรรมการพฒันาทองถิน่ 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิน่ทราบในทีเ่ปดเผยภายในสบิหาวนันบัแต
วันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึง่ไดจากการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาตอผูบรหิารทองถิ่น 

ดาํเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

กําหนดแนวทาง วธิีการในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
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คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผูบริหาร  รวมทั้งปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง     
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่ของทองถ่ิน โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน 

(๔)  ความกาวหนา     
 พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรที่ 2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่ 7  ดานการบริหารจัดการภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการวางแผน การสงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
(๕)  ประสิทธิภาพ   

 ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  มี
ผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ถูกใชไป
อยางคุมคา มีการบํารุงรักษาและซอมแซมมีการปรับปรุงหรือไม 

 (๖)  ประสิทธิผล     
 ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   

(๗)  ผลลัพธและผลผลิต     
 ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งสงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  

ภูมิภาคและระดับประเทศ 
 (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
 เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของโดยพิจารณาถึง

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดข้ึน
อยางไรสาเหตุจากอะไรประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม 
ระเบยีบ  วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งตองกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบที่สําคัญ ๒ ประการ  
ดังน้ี 

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
องคกระกอบ  ๔  ประการดังน้ี 
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  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายไตร
มาสและรายหกเดือนได  ดังน้ี 
   (๔)  เครื่องมือ  อันไดแก   

เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวม
ขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดข้ึน ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูล
เชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนาเปนแบบสอบถาม 
แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตร
และโครงการแบบตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน  เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการ
หาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวธิี  อันไดแก  
  เปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร  ซึ่งเปน

การตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  
โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย  การลงนามในสัญญา การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม 
สภาพของทรัพยสินน้ันเปนอยางไร อันไดแก ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กลุมผลประโยชนตางๆเพื่อตรวจดูวา
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ต้ังไวหรือไม  

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการตดิตามและประเมนิผล 

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล การนําขอมลูมา
วิเคราะห เปรียบเทียบ การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจาก แผนพัฒนาทองถ่ิน แผนการดําเนินการ เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย เอกสารการเบิกจาย ภาพถาย ทะเบียนทรัพยสิน เอกสารการดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบ
โครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

 การตดิตามประเมนิผลรายโครงการ   
กําหนดใหผูรบัผิดชอบโครงการเปนผูรบัผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรบัผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตาม
ความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรอืแสดงความคิดเห็น 
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สวนที ่ 4 
 

การผลการตดิตามและประเมนิโครงการ 
 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4)  

1. ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณน้ันวาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม 

2. สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล 
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ. 2561-25๖4) เทศบาลตําบลอากาศ

อํานวย ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ. 2561-25๖4) เมื่อวันที่ ๓1 ตุลาคม ๒๕๕9 ดังน้ี 

จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ. 2561-25๖4) พ.ศ. 2561 มีจํานวน 228 โครงการ 
จํานวนงบประมาณ  445,134,486 บาท  ซึ่งมีการดําเนินการครบทั้ง ๘  ยุทธศาสตร แตจะใหความสําคัญในสวน
ของยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  มากเปนอันดับ 1 

ยทุธศาสตร 2561 2562 25๖3 25๖๔ 
จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 

๑.ยุทธศาสตรดานศิลป 
วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

15 5,330,000 15 5,330,000 15 5,330,000 15 5,330,000 

๒.ยุทธศาสตรดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

76 79,272,800 76 79,272,800 76 79,272,800 76 79,272,800 

๓.ยุทธศาสตรดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

25 297,655,486 25 297,655,486 25 297,655,486 25 297,655,486 

๔.ยุทธศาสตรดานการ
บริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม 

28 57,041,200 28 57,041,200 28 57,041,200 28 57,041,200 

๕.ยุทธศาสตรดานการ
บริหารจัดการบานเมืองและ
สังคมที่ดี 

52 1,845,000 52 1,845,000 52 1,845,000 52 1,845,000 

๖.ยุทธศาสตรดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

21 2,440,000 21 2,440,000 21 2,440,000 21 2,440,000 

๗.ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการภารกิจของสวน
ราชการและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

3 1,200,000 3 1,200,000 3 1,200,000 3 1,200,000 

๘.ยุทธศาสตรดานการ
วางแผน การสงเสริม                     
การลงทุน พาณิชยกรรม 
และการทองเที่ยว 

9 350,000 
 

9 350,000 
 

9 350,000 
 

9 350,000 
 

รวม 228 445,134,486 228 445,134,486 228 445,134,486 228 445,134,486 
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โครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่(พ.ศ. 2561-25๖4)พ.ศ. 2561 ที่บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยทุธศาสตร 

แผนพฒันาทองถิน่สีป่ 
(พ.ศ.2561-25๖4)พ.ศ. 2561 

(เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลงต.ค.2560 – ม.ีค. 2561) 

บรรจใุนเทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจาย

ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

(รวมตัง้จายรายการใหม) 
(2) 

คดิเปน
รอยละ 

(3) 
(2)x100 
ผลรวม(1) 

จาํนวนโครงการ 
(1) 

งบประมาณ 
 

๑.ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมปิญญา
ทองถ่ิน 

15 5,330,000.00 7 2.66 

๒.ยุทธศาสตรดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

80 79,272,800.00 39 14.83 

๓.ยุทธศาสตรดานโครงสราง
พื้นฐาน 

52 297,971,486.00 32 12.17 

๔.ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติสิง่แวดลอม 

30 57,056,200.00 6 2.28 

๕.ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการบานเมอืงและสงัคมที่ดี 

53 2,045,000.00 17 6.46 

๖.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

22 2,576,000.00 9 3.42 

๗.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ภารกิจของสวนราชการและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3 1,200,000.00 1 
 

0.38 

๘.ยุทธศาสตรดานการวางแผน 
การสงเสริม การลงทุน 
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

9 350,000.00 3 1.14 
 

รวม 263 445,801,486.00 114 43.35 
  

จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-25๖4)พ.ศ. 2561รวมถึงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
มีจํานวนทั้งสิ้น 263โครงการ จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น445,801,486.00บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561 คิดเปนรอยละ 43.35มีการดําเนินการในยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต  มากเปนอันดับ 1และยุทธศาสตรการบริหารจัดการภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
อันดับสุดทาย 
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ผลการติดตามการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561ครั้งที่ 1(ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม  2561) 
 

๑. ยทุธศาสตรดานศลิปะ วฒันธรรมประเพณแีละภมูปิญญาทองถิน่  จาํนวน3  โครงการ 

ที ่ โครงการ 

ผลการดาํเนนิงาน     
ดาํเนนิ 
การแลว
เสรจ็ 

ระหวาง 
ดาํเนนิ 
การ 

ไมได 
ดาํเนนิ 
การ 

งบประมาณ 
ทีต่ัง้ไว 

เบกิจาย ผูรบั 
ผดิชอบ 

หมายเหต ุ

๑ 
 

โครงการสงเสรมิและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน 

 √  230,000.00 11,060.00 กศ 
 

เนื่องจากมี
กิจกรรมใน
โครงการ
ตลอดทั้งป 

2 โครงการพัฒนาและปรบัปรุง
ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช 

√   20,000.00 19,980.00 กศ  

3 โครงการสงเสรมิและจัด
กิจกรรมทางศาสนา 

  √ 30,000.00 
 

- กศ โอนไป
ดําเนินการ
โครงการอื่น 

รวม 1 1 1 280,000.00 31,040.00   

 
๒. ยทุธศาสตรดานสงเสรมิคณุภาพชวีิต  จาํนวน  16 โครงการ 

ที ่ โครงการ 

ผลการดาํเนนิงาน     
ดาํเนนิ 
การแลว

เสรจ็ 

ระหวาง 

ดาํเนนิ 
การ 

ไมได 
ดาํเนนิ 
การ 

งบประมาณ 
ทีต่ัง้ไว 

เบกิจาย ผูรบั 
ผดิ
ชอบ 

หมาย
เหต ุ

1 โครงการสงเสรมิอาชีพ
หัตถกรรมและสิง่ประดิษฐ 

√   30,000.00 15,000.00 สว  

2 โครงการสงเสรมิอาชีพดาน 
คหกรรม   

√   15,000.00 
 

15,000.00 สว  

3 โครงการสงเสรมิและสนับ 
สนุนกิจกรรมคนพิการ   

√   20,000.00 20,000.00 สว  

4 โครงการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ 

√   11,000,000.00 5,581,800.00 สว ดําเนิน 
โครงการ

ตลอดทัง้ป 
5 โครงการสงเคราะหเบี้ยยัง

ชีพคนพิการ 
√   ๑,๙00,000.00 908,800.00 สว „ 

6 โครงการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยโรคเอดส 

√   1๕๐,000.00 57,000.00 
 

สว „ 

7 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย 

√   250,000.00 250,000.00 สธ  

8 โครงการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมเด็กเยาวชนและ
ประชาชน 

√   70,000.00 67,135.00 กศ  

 



13 
 

๒. ยทุธศาสตรดานสงเสรมิคณุภาพชวีิต  (ตอ) 

ที ่ โครงการ 

ผลการดาํเนนิงาน     
ดาํเนนิ 
การแลว

เสรจ็ 

ระหวาง 

ดาํเนนิ 
การ 

ไมได 
ดาํเนนิ 
การ 

งบประมาณ 
ทีต่ัง้ไว 

เบกิจาย ผูรบั 
ผดิ
ชอบ 

หมาย
เหต ุ

9 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา 
 -โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
(โรงเรียนเทศบาลอากาศอํานวย
(ชุมชนอุปถัมภ)  
 -โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (ศูนย
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตําบล
อากาศอํานวย ) 
- คาใชจายในการปรับปรุง 
/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนในสังกัด 
- คาใชจายในการพัฒนาปรับปรุง/
ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด 

 
 

 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

457,800.00 
 
 
 

244,800.00 
 
 
 

200,000.00 
 
 

100,000.00 

 
 

207,800.00 
 
 
 

236,300.00 
 
 
 

- 
 
 
- 

กศ เนื่องจาก
มี

กิจกรรม
ใน

โครงการ
ตลอดทั้ง

ป 

10 โครงการคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 √  899,940.00 
 

370,470.00 
 

กศ ดําเนิน
โครงการ
ตลอดทั้ง

ป 
11 โครงการอบรมพัฒนา

คณะกรรมการการศึกษาทองถิ่น 
√   30,0000.00 29,020.00 กศ  

12 โครงการอาหารกลางวัน 
 

 √  8,083,400.00 4,189,500.00 
 

กศ ดําเนิน
โครงการ

ตลอดทัง้ป 

13 โครงการอาหารเสรมิ(นม)
โรงเรียน 

 √  3,688,800.00 
 

990,594.80 
 

กศ „ 

14 โครงการแขงขันกีฬาตะกรอ
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

√   10,000.00 9,990.00 กศ  

15 โครงการแขงขันกีฬา
บาสเกตบอลเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย 

√   10,000.00 9,990.00 กศ  

16 โครงการแขงขันกีฬาอําเภอ

อากาศอํานวย 

 √  80,000.00 15,095.00 กศ  

 รวม 11 5  27,509,740.00 12,973,494.80   
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๓. ยทุธศาสตรดานโครงสรางพืน้ฐาน  จาํนวน 2 โครงการ 

ที ่ โครงการ 
ผลการดาํเนนิงาน 

งบประมาณ 
ทีต่ัง้ไว 

เบกิจาย 
 

ผูรบั 
ผดิชอบ 

 

หมาย
เหต ุดาํเนนิการ

แลวเสรจ็ 
ระหวาง 

ดาํเนนิการ 
ไมไดดาํ 
เนนิการ 

1 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. 
ซอยคําสิงหชุมชนที่13 

√   360,000.00 319,000.00 ชาง  

2 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. 
ซอยปาจังโกชุมชนที1่1 

√   374,000.00 
 

328,000.00 
 

ชาง  

 รวม 2   734,000.00 647,000.00   
 

๕. ยทุธศาสตรดานการบรหิารจดัการบานเมอืงและสงัคมทีด่ี  จาํนวน 11 โครงการ 

ที ่ โครงการ 

ผลการดาํเนนิงาน 
งบประมาณ 

ทีต่ัง้ไว 
เบกิจาย 

ผูรบั 
ผดิ
ชอบ 

หมาย
เหต ุดาํเนนิ 

การแลว
เสรจ็ 

ระหวาง 
ดาํเนนิ 
การ 

ไมได 
ดาํเนนิ 
การ 

1 โครงการลดขั้นตอนและอํานวยความ
สะดวกในการบริการประชาชน 

√   - - สป ไมเบิก
งบประมาณ 

2 โครงการสาํรวจและจัดทําขอมูล
พ้ืนฐานเทศบาล 

  √ 20,000.00 
 

- วช ต้ังรองรับ
จัดเก็บจปฐ. 

3 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  √  40,000.00 15,320.00 วช ดําเนิน
โครงการ

ตลอดทัง้ป 

4 โครงการพัฒนาผูบริหารสมาชิก
สภาบุคลากรของเทศบาล 

√   230,000.00 84,360.00 สป  

5 โครงการจัดงานรัฐพิธีราชพิธี  √  170,000.00 
 

143,126.00 
 

สป ดําเนิน
โครงการ

ตลอดทัง้ป 

6 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบตัิงาน 

√   10,000.00 
 

- สป ไมเบิก 
งบประมาณ 

7 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครฝาย
ทะเบียนประจําชุมชน 

√   10,000.00 9,210.00 สป  

8 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ √   50,000.00 12,078.00 วช  
9 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดทําแผนชุมชน 
√   15,000.00 15,000.00 สว  

10 โครงการบาํรุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินท่ีใชในการปฏิบตังิาน 

 √  707,000.00 
 

119,178.81 
 

ทุกกอง ดําเนิน
โครงการ

ตลอดทัง้ป 

11 โครงการจัดหาครุภัณฑที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน 

 √  509,700.00 101,400.00 ทุกกอง „ 

 - เงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางชั่วคราวคาตอบแทน คาใช
สอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค    
คาครุภัณฑ เงินอุดหนุน 

 √  54,284,560.00 

 
19,693,165.26 ทุกกอง  

 รวม 6 4 1 56,046,260.00 20,192,838.07   
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๖. ยทุธศาสตรดานการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคมและการรกัษาความสงบเรยีบรอย   จาํนวน 5  โครงการ 

ที ่ โครงการ 

ผลการดาํเนนิงาน     
ดาํเนนิ 
การแลว
เสรจ็ 

ระหวาง 
ดาํเนนิ 
การ 

ไมไดดาํ 
เนินการ 

งบประมาณ 
ทีต่ัง้ไว 

เบกิจาย 
ผูรบั 

ผดิชอบ 
หมายเหต ุ

1 โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนน 

 √  20,000.00 4,800.00 ชาง ดําเนิน
โครงการ

ตลอดทัง้ป 

2 โครงการปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน 

 √  10,000.00 - สป „ 
 

3 -คาใชจายในการชวยเหลือและ
บรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน 

 √  10,000.00 - สป  

4 โครงการรกัษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคงภายใน 

 √  10,000.00 
 

- สป  

5 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

  √ 70,000.00 
 

- สป อบรมผูเสพฯ
แตมีไมถึง 50 
คนในเขตพ.ท. 

 รวม  4 1 120,000.00 4,800.00   

 
7.  ยทุธศาสตรดานการบรหิารจดัการภารกจิของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิน่จาํนวน1 โครงการ 

ที ่ โครงการ 

ผลการดาํเนนิงาน     
ดาํเนนิ 
การแลว
เสรจ็ 

ระหวาง 
ดาํเนนิ 
การ 

ไมไดดาํ 
เนินการ งบประมาณ 

ทีต่ัง้ไว 
เบกิจาย 

ผูรบั 
ผดิ
ชอบ 

หมาย
เหต ุ

1 อุดหนุนงบประมาณสวนราชการ 
หนวยงาน สถาบันและองคกรอื่นๆ 

 √  300,000.00 - กศ ดําเนิน 
การทั้งป 

งบประมาณ 

 รวม  1  300,000.00 -   
 
๘. ยทุธศาสตรดานการวางแผนการสงเสรมิ  การลงทนุ  พาณิชยกรรมและการทองเทีย่ว   จาํนวน  1  โครงการ 

ที ่ โครงการ 

ผลการดาํเนนิงาน     
ดาํเนนิ 
การแลว
เสรจ็ 

ระหวาง 
ดาํเนนิ 
การ 

ไมได
ดาํเนนิ 
การ 

งบประมาณ 
ทีต่ัง้ไว 

เบกิจาย 
ผูรบั 

ผดิชอบ 
หมาย
เหต ุ

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเกบ็รายไดของเทศบาล 

√   10,000.00 3,500.00 คลัง  

 รวม 1   10,000.00 3,500.00   

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 114 
โครงการ ในรอบระหวางเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 สามารถดําเนินการแลวเสร็จ 21 โครงการ คิดเปน
รอยละ 18.42 อยูระหวางดําเนินการ  15  โครงการ คิดเปนรอยละ 13.16และไมไดดําเนินการ  3  โครงการ คิด
เปนรอยละ 2.63เบิกจายงบประมาณทั้งสิ้น  33,852,672.87 บาท  มีการดําเนินการในยุทธศาสตรดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต  มากเปนอันดับ 1 
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                                        สวนที ่ 5 
 

ปญหา/อปุสรรคในการดาํเนนิงาน ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
 

ปญหา และอปุสรรคในการปฏบิตังิาน 
 1. การจัดทําแผนพัฒนาทั้งสองระดับเปนไปตามแนวนโยบายที่กําหนดข้ึนภายใตกรอบยุทธศาสตรของ
จังหวัดสกลนครนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและนโยบายผูบริหารเทศบาลจากการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  พบวามีปญหาและอุปสรรคหลายประการ  โดยเฉพาะเรื่อง
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลงไมเพียงพอตอการนํามาจัดทําโครงการ/กิจกรรม พัฒนาเทศบาล รวมไปถึง
ความลาชาของการจัดสรรงบประมาณประจําปทําใหการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
ปญหาขอกฎหมาย การประสานงาน  กลุมเปาหมาย  และความสอดคลองของระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ 

2. ปญหากลุมเปาหมายในโครงการของเทศบาลซ้ําซอน มีผลทําใหกลุมเปาหมายที่เขารวมการอบรม/
กิจกรรมมักจะเปนคนกลุมเดิม  ในหลายหลักสูตรการอบรม  ทําใหการดําเนินงานตามโครงการเหลาน้ันไมครอบคลุม
กลุมเปาหมายในพื้นที่ ซึ่งเทศบาลควรปรับแนวทางในการหากลุมเปาหมายใหม  โดยการประชาสัมพันธใหกวางขวาง  
และกระจายกลุมเปาหมายใหมาจากกลุมของประชาชนทั่วไป และมาจากการประสานงานโดยสมาชิกสภาเทศบาล
เพิ่มข้ึนจากกลุมเปาหมายเดิม 

3. ปญหาโครงการ/แผนงาน ที่จัดทํามีปริมาณมากเกินกวางบประมาณที่ต้ังไวและไดรับการจัดทําหรือเสนอ
โครงการ/กิจกรรม  มีจํานวนมากเกินไป ไมสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในแตละป จึงควรมีการ
วิเคราะหประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เรงดวนและมีความสําคัญ ตอการพัฒนาและสามารถแกไขปญหาของทองถ่ินได 
ซึ่งจะทําใหแผนพัฒนาเทศบาลฯประสบผลสําเร็จและตรงตามวัตถุประสงคที่วางไวรวมถึงการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริง  

 
มขีอเสนอแนะ 
 1. กอง/งาน  ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดําเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ  อยางนอยเพื่อใหไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการน้ัน วาควรจะดําเนินการตอไป
หรือไม  หรือตองปรับปรุงอะไรบางในการดําเนินโครงการครั้งตอไป 

2. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจําปกับการต้ังงบประมาณรายจาย และการนําแผนงาน/
โครงการไปสูการปฏิบัติ  ควรจะมีความใกลเคียงกันทั้งในเรื่องของจํานวนโครงการ และงบประมาณมากกวาที่ผานมา  
เพื่อใหการดําเนินพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก  
รายชือ่คณะกรรมการดาํเนนิงาน 

 
ทีป่รกึษา 

1. นายวัชรินทร     รุณจักร   นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย 
2. นายศิริพงษ    อุดมวรรณรัตน  รองนายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย  
3. นายปญญา คิอินธิ   รองนายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย 
4. นายเจษฎา  พวงเงิน   ปลัดเทศบาลตําบลอากาสอํานวย 
5. นางประนอม  งิ้วโสม   รองปลัดเทศบาลตําบลอากาสอํานวย 

 
คณะทาํงานตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลตาํบลอากาศอาํนวย 

1. นายชาญชัย  ใครบุตร   หัวหนาคณะทํางาน 
2. นายวุฒกิรณ  ใจศิร ิ   คณะทํางาน 
3. นางใจแกว  วงศวันดี   คณะทํางาน 

 4. นายชัยณัฐ  ผลทวี   คณะทํางาน 
 5. นางสาวบุษบา ประทุมทอง  คณะทํางาน 
 6. นายจุนทการ  จั่นสําอาง  คณะทํางาน 
 7. นางบังอร  โพธ์ิละคร  คณะทํางาน 
 8. นางสาวชนิตา  เหงาละคร  คณะทํางาน 
 9. นางสาวพัทยา  อินทรสันต์ิ  เลขานุการและคณะทํางาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข ตวัอยางเครือ่งมอืที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 
 
คําชี้แจง: แบบที่ 1เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาโดยมีการกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ 
 เริ่มต้ังแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน 
 

1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ............................................................... 
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ (ใสเครื่องหมาย  ในชอง ) 
 (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)  (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร 
ปที่ 1.................... ปที่ 2.................... ปที่ 3 ................... ปที่ 4 ................... 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

         
         

รวม         
 

4. การเบิกจายงบประมาณป................................................ 

ยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.2561-25๖4) 

พ.ศ. ………. 
 

โครงการบรรจใุนเทศบญัญตังิบประมาณรายจาย 

ประจําป............. 
โครงการ งบประมาณ 

 
รอยละ 

     
     

รวม     
 

5. ผลการดําเนินงานงบประมาณป................................................ 

ประเภทรายจาย / โครงการ 

ผลการดาํเนนิงาน     
ดาํเนนิ 
การแลว
เสร็จ 

ระหวาง 
ดาํเนนิ 
การ 

ไมไดดาํ 
เนนิการ งบประมาณ 

ทีต่ัง้ไว 
เบกิจาย 

ผูรบั 
ผดิ

ชอบ 
หมายเหต ุ

        
        

รวม        
 

สวนที่ 3 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

แบบที ่1 แบบตดิตามผลการดาํเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 



 

ภาคผนวก ค รายงานการรายรบั-รายจาย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
รายรับ–รายจาย 
ครั้งที่ 1(ต.ค.2560 - มี.ค.2561) 

 
รายการ 

ประมาณการ 
ปงบประมาณ 2561 

รายจายจรงิ 
ปงบประมาณ 2561 

(ต.ค.60 - ม.ีค.61) 

 
ภาษีอากร 1,813,700.00 1,574,141.12 
คาธรรมเนียม คาปรับและคาใบอนุญาต 534,000.00 442,363.80 
รายไดจากทรัพยสิน 3,800,000.00 2,045,838.76 
รายไดเบ็ดเตล็ด 148,000.00 17,618.00 
รายไดจากทุน 2,000.00 0.00 
ภาษีจัดสรร 32,225,000.00 15,802,367.91 
เงินอุดหนุน 46,477,300.00 25,934,103.00 
รวมรายรบัทัง้สิน้ 85,000,000.00 45,816,432.59 

 
งบกลาง 15,603,367.00 7,967,802.92 
เงินเดือน(ฝายการเมือง) 2,728,120.00 1,363,680.00 
เงินเดือน(ฝายประจํา) 29,665,173.00 13,380,103.00 
คาตอบแทน 739,400.00 231,245.25 
คาใชสอย 13,591,940.00 4,605,614.10 
คาวัสดุ 5,915,300.00 1,863,742.70 
คาสาธารณูปโภค 1,315,000.00 520,204.90 
เงินอุดหนุน   6,284,000.00 3,171,880.00 
คาครุภัณฑ 509,700.00 101,400.00 
คาที่ดินและสิง่กอสราง 8,700,000.00 647,000.00 
รวมรายจายทัง้สิน้ 85,000,000.00 33,852,672.87 

 
 

 

 

 

 
 



ภาคผนวก ง รายชือ่คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลอากาศอาํนวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ง รายชือ่คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลอากาศอาํนวย(ตอ) 

 



 

ภาคผนวก จ ประกาศเทศบาลตาํบลอากาศอํานวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


