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บทนํา 
 

  
 

  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองคลา ไดดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  โดย

ผูบริหารเทศบาลตําบลหนองคลา ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือทําหนาที่ในการ

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองคลา เพ่ือใหทุก

หนวยงานถือปฏิบัติ และจัดทํารายงานการติดตามความกาวหนาของโครงการ โดยมีงานวิเคราะหนโยบายและแผน 

ทําหนาที่รวบรวม และจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําป เสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นตอผูบริหาร

เทศบาล สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน อยาง

นอยปละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
   

  ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวายดวยการจัดทําแผนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 ขอ 13  เทศบาลตําบลหนองคลา  จึงจัดทํารายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยไดสรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 (ระหวางเดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 

พ.ศ.2564) ของเทศบาลตําบลหนองคลา  เพ่ือเปนการประเมินผลการปฏิบัตงิานของปที่ผานมา วามีความสอดคลอง

กับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใชเปนขอมูล

ยอนกลับเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินปตอไป 
 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

                     1.1  การติดตาม 

เปนข้ันตอนในการสอบผลการดําเนินการของแผนงานโครงการตามแผนพัฒนา 

ทองถ่ินส่ีปวาไดปฏิบัติตามข้ันตอนกิจกรรมที่กําหนดไว ในแผนงานโครงการ รวมทั้งการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ อยูในระยะเวลาและงบประมาณที่ใชในการดําเนินการตามที่กําหนดไวหรือไม เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับ

ใหตัวเอง ผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ สามารถนําคําแนะนํา ใหความชวยเหลือ 

แกไข อํานวยความสะดวก   ทั้งน้ี  เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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                     1.2  การประเมินผล 

เปนข้ันตอนการตรวจสอบความกาวหนาของแผนงานโครงการ ตลอดจน 

การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการวามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดข้ึน การ

ประเมินผลจึงเปนกระบวนการบงช้ีถึงคุณคาของแผนงานโครงการ วาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงานโครงการ

น้ันหรือไมเพียงใด 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

-  เพ่ือติดตามความกาวหนาผลการดําเนินโครงการ 

-  เพ่ือติดตามการใชจายงบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการ 

-  เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน และความพึงพอใจของ 

ประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองคลา 

       -  เพ่ือรับทราบระดับผลสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลา 

       -  เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดข้ึน   จากการดําเนินงานมาใชเปน

แนวทางในการแกไข ปรับปรุงผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

       - เพ่ือสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือนําไปสูการประเมินยุทธศาสตรการ

พัฒนาของเทศบาลตําบลหนองคลาวาบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

3. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

                     3.1  ความสําคัญของการติดตาม 

การติดตามเปนเคร่ืองมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ 

ดําเนินการอยูหากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง 

คาใชจาย โครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่

ควรจะเปนเกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ

ปฏิบัติงานภายในหนวยงาน หรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงขาม 

หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (Cost-Effective)  ดําเนินงานตาง ๆ 

ยกตัวอยางเชน การระบุปญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอแนวทางแกปญหาการติดตามความสามารถในการ

เขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตาง ๆ  ในโครงการและการ

เสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

                     3.2  ความสําคัญของการประเมินผล 

การประเมินผลน้ัน  เปนส่ิงหน่ึงที่จําเปนสําหรับการดําเนินการ เชนเดียวกับการ 

ติดตามเพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซ่ึง

ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนส่ิงที่จะบงช้ีวาแผนงานที่กําหนดไว ไดมีการ

ปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนงานหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวน้ัน ใหผลเปนอยางไร นําไปสู

ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบ วามีความ

สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลที่ไดจากการติดตาม   
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และประเมินผล ถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัด สินใจตอไป 

นอกจากน้ี การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคา และการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บ

รวบรวมอยางเปนระบบมีความเที่ยงตรงเช่ือถือได 

4. วิธีการติดตามและประเมินผล 

4.1  การติดตาม (Monitoring)   

  เปนการติดตามเพ่ือใหทราบความกาวหนาในการดําเนินงาน ตามโครงการใน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ และไดบรรจุไวในแผนดําเนินการประจําป 

พ.ศ. 2564 และในกรณีที่พบปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงให

โครงการตาง ๆ สําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   วิธีการติดตามการดําเนินงาน โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลตําบลหนองคลา

ติดตามการใชจายงบประมาณ และการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทํารายงานการ

ติดตามความกาวหนาแผนงาน/โครงการ ตามแผนงานการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2564 พรอมทั้งจํานวน

งบประมาณที่ใชจริง และสรุปเปนผลดําเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตรการพัฒนาเสนอผูบริหารเทศบาล 

4.2  การประเมินผล (Evaluation)  

  4.2.1 การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหนอง 

คลา จะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง  หลังจากที่ไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว (แบบที่ 2)  

   4.2.2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน   ที่มีตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

หนองคลา ตามยุทธศาสตรการพัฒนา และนําผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย

เทศบาลตําบลหนองคลา จะดําเนินการประเมินผลสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนาปละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือน

ธันวาคมของทกุป กอนที่จะจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินคร้ังตอไป  เพ่ือใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาดานใดที่ประสบ

ความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาที่กําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคที่ทําใหไมประสบความสําเร็จเปนไป

ตามจุดมุงหมายการพัฒนาที่กําหนดไว หรือมียุทธศาสตรดานใดที่ควรปรับเปล่ียนแนวทางหน่ึงหรือโครงการพัฒนา

ใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารเทศบาลเปนขอมูลในการจัดลําดับของยุทธศาสตรการ

พัฒนากอนที่จะจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินคร้ังตอไป 
 

5.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28  กําหนดใหผูบริหารทองถ่ิน แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
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1. สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาคัดเลือก จํานวน 3 คน 

2. ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน 

3. ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน 

4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน 

5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคน ทําหนาที่ประธานกรรมการและอีก 

หน่ึงคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

   กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการคัดเลือกอีก

ได 

   เทศบาลตําบลหนองคลา    จึงไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมิ นผล

แผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลตําบลหนองคลา ตามคําส่ังเทศบาลเทศบาลตําบลหนองคลา ที่ 46 /2560 ลงวันที่  31  

มกราคม  2560 

1. นายบูชิต  ผลอุทิศ          รองประธานสภาฯ      ประธานกรรมการ 

2. นายจุมพล  พงษพานิช         สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 

3. นายนวินวิชญ  สินทวีทรัพย         เลขานุการสภาเทศบาล    กรรมการ 

4. นายอรรถพล  เจริญนาน         ผูแทนประชาคม     กรรมการ 

5. นางจรรยา  ลี          ผูแทนประชาคม     กรรมการ 

6. ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานหนองคลา ผูแทนภาคราชการ    กรรมการ 

7. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทุงเบญจา   ผูแทนภาคราชการ       กรรมการ 

8. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล         หัวหนาสวนการบริหาร    กรรมการ 

9. นายทวีศักดิ์ อรามฉาย          ผูทรงคุณวุฒ ิ      กรรมการ 

10. พออ.สําราญ  สุขสมัย          ผูทรงคุณวุฒ ิ     กรรมการ 

11. ปลัดเทศบาลตําบลหนองคลา   หัวหนาสวนการบริหาร  เลขานุการ/กรรมการ 

ตามระเบียบฯ ขอ 29  ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาทองถ่ิน ม ี

อํานาจหนาที่ดังน้ี 

1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองคร้ังภายใน

เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามทีเ่ห็นสมควร 
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5.  วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) เทศบาลตําบลหนองคลา 

“ สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน  (Green and Happiness Society)” ภายใตแนวปฏิบตั ิ

ของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

  ผูบริหารมุงเปาหมายสูงสุดคือ ผลประโยชนโดยรวมที่ทองถ่ินจะไดรับไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ 

สังคม คุณภาพชีวิต และเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดจนสืบสานและอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ซ่ึงเปน

เจตนารมณของผูบริหารเทศบาลที่รวมประกาศไวรวมกัน เพ่ือเปนสัญญาในการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน เพ่ือมุงสู

จุดหมายเดียวกันคือ  “ความผาสุกของประชาชน” 

6. กลยุทธ 

        เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว   เทศบาลไดกําหนดภารกิจหลัก  หรือ  กลยุทธ 

ไวดังน้ี 

1.  จัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานที่ด ี

2.  จัดใหมีและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.  จัดใหมีการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และความสงบเรียบรอย 

4.  กําจัดมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  และนํ้าเสีย 

5.  จัดใหมีการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  และจารีตประเพณีทองถ่ิน 

7. จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

1. การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง    

2.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดพอเพียง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3. มีการพัฒนาชุมชนและสังคม  มีความเขมแข็งและสงบเรียบรอย 

4.  ส่ิงแวดลอมไมเปนมลพิษ 

5.  ศิลปวัฒนธรรม  และจารีตประเพณีทองถ่ิน  ไดรับการอนุรักษและเผยแพร 

8. ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาํบลหนองคลา 

1  ยุทธศาสตรการพฒันาของเทศบาลตําบลหนองคลา ประกอบดวย 

      1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และ    

โครงสรางพ้ืนฐาน 

      2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

      3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

      4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

      5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 

      6)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย 

 7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 

    8) ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 
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                 9.  แนวทางการพฒันาของเทศบาลตําบลหนองคลา ประกอบดวย 

              1) กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเทาและทอระบายนํ้า 

              2) ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 

              3) พัฒนาระบบจราจร 

              4) ปรับปรุงและขยายเขตการประปา 

              5) สงเสริมและสนับสนุนดานการประกอบอาชีพ 

              6) สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา 

              7) สงเสริมใหบริการดานการสาธารณสุขและการปองกันโรคแกประชาชน 

              8) รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

              9) สงเสริมการออกกําลังกาย  การเลนกีฬา  และนันทนาการตาง  ๆ 

               10) สรางสวนสาธารณะและสถานที่พักผอนหยอนใจใหเพียงพอ 

               11)  สงเสริมดานสวัสดิการชุมชน 

                          12) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 

               13) เพ่ิมขีดความสามารถในดานการคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและ 

                                   ทรัพยสินของประชาชน 

                                14) เผยแพรความรูความสนใจเก่ียวกับกิจการของเทศบาล 

                                15) ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและสถานที่ปฎิบัติงานใหเพียงพอและ 

                                     มปีระสิทธิภาพ 

                                16) เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากร 

                                17) จัดระบบบําบัดและจัดการขยะ 

                                18) สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 
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การติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  
 

  การติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  เพ่ือรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน ซ่ึงไดจากการติดตามผลการดําเนินงาน การใชจายงบประมาณ

การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน

ของเทศบาลตําบลหนองคลา มาสรุปเปนภาพรวม เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารทองถิ่นในการตัดสินใจเก่ียวกับการ

บริหารและทิศทางการพัฒนาทองถิ่นในอนาคต  ดังนี้ 

การประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหนองคลา 

    แบบท่ี  1 :  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหนองคลา 

    คําชี้แจง : แบบท่ี  1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร

แลว 

แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

ของเทศบาลตําบลหนองคลา 

         ตารางท่ี  1 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 

ไมมีการ

ดําเนินงาน 

สวนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  - 

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  - 

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  - 

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  - 

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  - 

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 - 

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

1. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล  - 

2. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน  - 

3. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาทองถ่ิน 

 - 
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แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

ของเทศบาลตําบลหนองคลา 

         ตารางท่ี  1 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 

ไมมีการ

ดําเนินงาน 

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

4. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ

ศักยภาพของทองถ่ิน 

 - 

5. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของจังหวัด 

 - 

6. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  - 

7. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน  - 

8. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  - 

9. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด  - 

10. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  - 

11. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร  - 

12. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร  - 

13. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม  - 

 

2. การติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองคลา 

    แบบท่ี  2 : แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองคลา รายไตรมาสและระยะ 6 เดือน 

    คําชี้แจง : แบบท่ี  2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยกําหนดระยะเวลา

ในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานปละหนึ่งครั้งโดยเริ่มต้ังแตสิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม  2563 – 

มีนาคม 2564 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบลหนองคลา 

2. รายงานผลการดําเนินงานปละสองครั้ง 

(1)   (เดือน  ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

(2)   (เดือน  เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 
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ผลการดําเนินโครงการ ตามแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองคลา 
 

ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2563 

(รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

         ตารางท่ี  4 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ที่แลวเสร็จ 

จํานวนโครงการ 

ที่อยูระหวาง

ด ําเนินการ 

จํานวนโครงการ 

ที่ยังไมได ด ําเนินการ 

จํานวนโครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 

ที่มีการเพ ิ่มเต ิม 

จํานวนโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและ

โครงสรางพื้นฐาน 

6 27.27 1 100 1 3.57 - - - - 8 15.69 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ 
- - - - 4 14.29 - - - - 4 7.84 

3. ยุทธศาสตรการจัด

ระเบียบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

3 13.64 - - 3 10.71 - - - - 6 11.76 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการศึกษา 
3 13.64 - - 5 17.86 - - - - 8 15.69 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานกีฬาและนันทนาการ 
3 13.64 - - 1 3.57 - - - - 4 7.84 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสุขภาพอนามัย 
2 9.09 - - 4 14.29 - - - - 6 11.76 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานส่ิงแวดลอม 
1 4.54 - - 3 10.71 - - - - 4 7.84 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการเมืองการบริหาร 
4 18.18 - - 7 25.00 - - - - 11 21.57 

รวม 22 100 1 100 28 100 - - - - 51 100 
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    แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

    คําชี้แจง  :  แบบท่ี 3/1  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละสองครั้ง  เดือนเมษายน

และ ธันวาคมของทุกป  

 

   ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

ลําดับ วิเคราะหปญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแกไข/ขอเสนอแนะ 

 

1 

 

ระยะเวลาในการจัดทําโครงการท่ีกําหนดตาม

แผนปฏิบัติไมสอดคลองกับการปฏิบัติจริง 

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของทาง

ราชการ เชน เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ

ตาง ๆ 

 

-หนวยงานเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทํา

โครงการ โดยคํานึงถึงตัวชี้วัดท่ีกําหนดเพ่ือให

สอดคลองกับการปฏิบัติงาน 

-หัวหนาสวนราชการ และบุคลากรใหความ

รวมมือในการรวมจัดโครงการท่ีจัดขึ้น 
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การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  และระบบ  e-laas  (www.dla.go.th) 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

หมวด 6 ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2561 ขอ 11 (3) ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ท่ี มท 0810.5/ว 2107    

ลงวันท่ี  2 กันยายน 2558 เรื่อง เรงรัดการนําเขาขอมูลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณานําเขาขอมูลในระบบ  e-plan ไปใชในการติดตามและ

ประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 ขอ 29 (3) นั้น 

 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการดังกลาว เทศบาลตําบลหนองคลา  โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองคลา  จึงดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหนองคลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดวยระบบ e-plan และระบบ e-laas ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 


