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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
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เทศบาลตาบลธาตุทอง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
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คานา
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน“รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องกับระเบียบฯดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลธาตุทอง จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.
2561 - 2565) (ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 – วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนาเรียนมาพร้อมนี้
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สารบัญ
เนื้อหา
ส่วนที่ 1
-การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561– 2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 2
-แบบกรอกคะแนน

-3การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561– 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 1 ถึง 4 (วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564)
เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

จานวนโครงการตาม โครงการที่
แผนพัฒนาห้าปี
ดาเนินการ
(พ.ศ. 2561 – 2565)
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
88
23

คิดเป็น
ร้อยละ

26.13

จานวนงบประมาณตาม
แผนพัฒนาห้าปี
(พ.ศ. 2561 – 2565)
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
71,154,000.-

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

คิดเป็น
ร้อยละ

29,048,911.86

40.82

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

77

9

11.68

28,061,100.-

1,331,225.-

4.74

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน การจราจร
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร

28

4

14.28

2,730,000.-

64,850-.

2.37

191

79

41.36

62,494,500.-

19,109,000.-

30.57

12

13

100

2,980,000.-

1,369,577.80

45.95

396

128

32.32

167,919,600.- 50,923,564.66

30.32

รวม

-41. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ลาดับ

ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลธาตุทอง
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
20
15
65
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
100

-5สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
(คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลธาตุทอง จานวน 8 คน)
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลธาตุทอง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลธาตุทอง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลธาตุทอง
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
1.3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม เช่ น การศึ ก ษา สาธารณสุ ข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้า)
1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากร ธรรมชาติ ฯลฯ
1.8 การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น โดยใช้ กระบวนการร่ ว มคิด ร่ ว มท า ร่ ว ม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตาบลธาตุทอง

คะแนน
เต็ม
20 X 8= 160

คะแนน
ที่ได้

3

145
21

2

15

2

14

2

14

2

13

2

16

2

16

2

15

3

21

-6ลาดับ
2

ประเด็นพิจารณา
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
2.1 การวิ เ คราะห์ ที่ ค รอบคลุ ม ความเชื่ อ มโยง ความสอดคล้ อ ง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลธาตุทอง นโยบาย
ของนายกเทศมนตรี ต าบลธาตุ ท อง รวมถึ ง ความเชื่ อ มโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0
2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปั ญ หายาเสพติ ด เทคโนโลยี จารี ต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
2.4 การวิ เ คราะห์ ท างเศรษฐกิ จ ข้ อ มู ล ด้ า นรายได้ ค รั ว เรื อ น การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
2.5 การวิ เ คราะห์ สิ่ ง แวดล้ อ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ธรรมชาติ ต่ า งๆ ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ กระบวนการหรื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)
2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การนาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
2.8 สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติ ในเชิ งปริม าณ และการประเมินประสิท ธิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
2.9 ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ เช่น ผลที่ได้รับ/ผล
ที่สาคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและ
แนวทางการแก้ไข

คะแนน
เต็ม
15 X 8 = 120

คะแนน
ที่ได้
111

2

15

1

9

2

14.50

2

13.50

2

15

2

14

2

14

1

8

1

8
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ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม
65 x 8= 520

คะแนน
ที่ได้
486

3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลธาตุทอง
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของเ ทศบา ลต า บลธา ตุ ท อง แล ะเชื่ อมโย งหลั กประ ชารั ฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จั งหวัด และเชื่อ มโยงหลั กประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน์
วิ สั ย ทั ศ น์ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะแสดงสถานภาพที่ เ ทศบาลต าบลธาตุ ท อง
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลตาบลธาตุทอง และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาลตาบลธาตุทอง ที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
ความมุ่ งมั่ น อั น แน่ว แน่ ใ นการวางแผนพั ฒนาท้ อ งถิ่น เพื่ อให้ บ รรลุ
วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลธาตุทอง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง
ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์

10

72

10

74

10

74.50

5

39

5

36.50

5

38

5

39

ยุทธศาสตร์
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คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตาบลธาตุ ท อง ที่มี ค วามชั ด เจน น าไปสู่ การจั ด ทาโครงการพั ฒ นา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเชื่ อ มโยงองค์ ร วมที่ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กิ ด ผลผลิ ต /
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 Thailand 4.0 แผนพั ฒ นาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตาบลธาตุทอง
3.10 ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต /โครงการ เป็น ผลผลิ ตที่เป็น ชุดหรื อเป็น โครงการที่ เป็นชุ ด
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การ
จั ด ท าโครงการเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ห้ า ปี อ ย่ า ง
ถูกต้องและครบถ้วน
รวมคะแนน

5

38

5

37

5

38

100 x 8 = 800

742 = 92.75 %

-92. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ลาดับ
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1
2
3
4
5

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
10
10
10
10
60
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100

-10สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
(คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลธาตุทอง จานวน 8 คน)
ผลการให้คะแนนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตาบลธาตุทอง
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564
รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตาบลธาตุทองในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1

การสรุ ป สถานการณ์ ก ารพั ฒ นา เป็ นการวิ เคราะห์ กรอบการจั ดท า
ยุ ทธศาสตร์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (ใช้ การวิ เคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง

2

3

ประกอบด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้
กาหนดไว้ เท่ า ไหร่ จานวนที่ ไ ม่ส ามารถดาเนิน การได้ มีจ านวนเท่า ไหร่
สามารถอธิบายได้ต ามหลั กประสิท ธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative)

การประเมิน ผลการน าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ห้ า ปี ไ ปปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง
คุณภาพ
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
เทคนิ ค ต่ า งๆ มาใช้ เ พื่ อ วั ด ว่ า ภารกิ จ โครงการ กิ จ กรรม งานต่ า งๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)

คะแนน
เต็ม
10 X 8 = 80

คะแนน
ที่ได้

10 X 8 = 80

74.50

10 X 8 = 80

73

77.50
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แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

คะแนน
เต็ม
10 X 8 = 80

คะแนน
ที่ได้

60 x 8 = 480
5 X 8 = 40

445.50
39

5 X 8 = 40

38.50

5 X 8 = 40

38

77

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลธาตุทอง ในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การ
จัดทาโครงการพัฒ นาท้ องถิ่ นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5

โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตาบลธาตุทอง และดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลธาตุทอง ที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ชั ด เจน (clearobjective) โครงการต้ อ งก าหนด
วั ตถุ ประสงค์ สอดคล้ องกั บความเป็ นมาของโครงการ สอดคล้ องกั บ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้ าหมายคืออะไร มี
ผลผลิ ต อย่ า งไร กลุ่ ม เป้ า หมาย พื้ น ที่ ด าเนิ น งาน และระยะเวลา
ดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อ ไร ใครคือกลุ่ม เป้ าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
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5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 โดย (1) ยึ ดหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง (2) ยึ ดคนเป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3)
การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
โครงการมี ลั ก ษณะหรื อ สอดคล้ อ งกั บ การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า ง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า
โภคภั ณ ฑ์ ไปสู่ สิ น ค้ าเชิ งนวั ตกรรม (2) เปลี่ ยนจากการขั บ เคลื่ อ น
ประเทศด้ ว ยภาคอุ ต สาหกรรม ไปสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

คะแนน
เต็ม
5 X 8 = 40

คะแนน
ที่ได้

5 X 8 = 40

35

5 X 8 = 40

37

34
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คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขั บเคลื่อนการพัฒนาท้ องถิ่ นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดาเนินการเอง
หรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.9 งบประมาณ มีค วามสอดคล้องกั บเป้า หมาย (ผลผลิต ของโครงการ)
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ
5 ประการในการจัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาด
เคลื่อ นไม่ม ากกว่ าหรือ ไม่ต่ ากว่า ร้อ ยละห้ าของการนาไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในเทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบ
อื่นๆ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับมี ก ารกาหนดดั ช นี ชี้ วั ด ผลงาน
(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิ ท ธิ ผ ล(effectiveness) ใช้ บ อกประสิ ท ธิ ภ าพ(efficiency)
ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

5 X 8 = 40

33

5 X 8 = 40

36

5 X 8 = 40

37

5 X 8 = 40

40

5 X 8 = 40

38
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คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ การได้ ผ ลหรื อ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จะต้ อ งเท่ า กั บ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึ ง ถึ ง (1) มี ค วามเป็ น ไปได้ แ ละมี ค วามเฉพาะเจาะจง ในการ
ดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จ
ได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

5 X 8 = 40

40

รวมคะแนน

100 x 8 = 800

747.50 = 93.43 %
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รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
(พ.ศ. 2561 - 2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตาบลธาตุทอง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

-2-

คานา
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน“รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องกับระเบียบฯดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลธาตุทอง จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.
2561 - 2565) (ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 – วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนาเรียนมาพร้อมนี้
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สารบัญ
เนื้อหา
ส่วนที่ 1
-การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561– 2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 2
-แบบกรอกคะแนน

-4การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561– 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 1 ถึง 4 (วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564)
เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากร
มนุษย์และสังคม

จานวนโครงการตาม โครงการที่
แผนพัฒนาห้าปี
ดาเนินการ
(พ.ศ. 2561 – 2565)
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
88
23

คิดเป็น
ร้อยละ

26.13

จานวนงบประมาณตาม
แผนพัฒนาห้าปี
(พ.ศ. 2561 – 2565)
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
71,154,000.-

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

คิดเป็น
ร้อยละ

29,048,911.86

40,82

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

77

9

11.68

28,061,100.-

1,331,225.-

4.74

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน การจราจร
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร

28

4

14.28

2,730,000.-

64,850-.

2.37

191

79

41.36

62,494,500.-

19,109,000.-

30.57

12

13

100

2,980,000.-

1,369,577.80

45.95

396

128

32.32

167,919,600.- 50,923,564.66

30.32

รวม

-51. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ลาดับ

ประเด็นการพิจารณา
1. ข้ อ มู ล สภาพทั่ ว ไปและข้ อ มู ล พื้ น ฐานขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลธาตุทอง
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
160

คะแนนที่ได้

120
520
80
80

111
486
72
74

80
40
40
40
40
40
40
40
800

74.50
39
36.50
38
39
38
37
38
742 = 92.75 %

145

-62. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1
2
3
4
5

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิ ตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
80
80
80
80
480
40
40
40

คะแนนที่ได้

40
40

34
35

40
40
40

37
33
36

40
40
40

37
40
38

40
800

40
747.50 = 93.43 %

77.50
74.50
73
77
445.50
39
38.50
38

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ
ในภาพรวมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลธาตุทอง ควร
เร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ให้สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณ

