
~ ๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

ส�วนท่ี  ๑ 
 

บทนํา 
 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก.องค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ส.งผลให�องค0กรปกครอง
ส.วนท�องถ่ินมีบทบาทและอํานาจหน�าท่ีต.างๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านงานส.งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย  ด�านการวางแผน การส.งเสริมการลงทุนพาณิชย 
กรรม และการท.องเท่ียว  ด�านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ0ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล�อม และด�าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป@ญญาท�องถ่ิน แม�ว.าองค0กรปกครองส.วนท�องถ่ินจะมีอํานาจหน�าท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
แต.องค0กรปกครองส.วนท�องถ่ินส.วนใหญ.ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ0  
เพ่ือให�การดําเนินงานขององค0กรเปAนไปอย.างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร.งใส และเกิดประโยชน0สูงสุด
แก.ท�องถ่ินของตน  จึงกําหนดให�องค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน  มีหน�าท่ีจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  อันเปAนเครื่องมือท่ี
สําคัญประการหนึ่งท่ีจะให�องค0กรปกครองส.วนท�องถ่ินสามารถดําเนินงานได�ตามเปBาหมายท่ีวางไว�  จึงจําเปAนต�องมีการ
กําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต.อการทํางานเพ่ือพัฒนาท�องถ่ินและสามารถบ.งชี้ความสําเร็จของแผนได�ด�วย
เหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เปAนการลดความไม.แน.นอนและป@ญหาความยุ.งยากซับซ�อนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทําให�เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม.ๆ เข�ามาในองค0กร  
๓)  ทําให�การดําเนินการขององค0กรบรรลุเปBาหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เปAนการลดความสูญเปล.าของหน.วยงานท่ีซํ้าซ�อน และ  
๕)  ทําให�เกิดความแจ.มชัดในการดําเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเปAนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ี
ดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือให�องค0การบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล.าวมาข�างต�น แม�ว.าองค0กรปกครองส.วนท�องถ่ินจะ
มีแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีดีเท.าไรก็ตาม แต.หากไม.สามารถบ.งชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได�  ก็ไม.สามารถท่ีจะบ.งบอก
ความสําเร็จของแผนพัฒนาท�องถ่ินได�  “ระบบติดตาม” จึงเปAนเครื่องมือสําคัญท่ีช.วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปAนตัวบ.งชี้ว.า ผลจากการดําเนินงานเปAนไปตามหรือบรรลุตาม
เปBาหมายหรือไม.อย.างไร เพ่ือนําข�อมูลดังกล.าวมาใช�ในการปรับปรุง แก�ไข ขยายขอบเขต หรือแม�แต.ยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได�ว.าเปAนเครื่องมือท่ีจําเปAนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ดําเนินการอยู.โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือให�ข�อมูล
ปBอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ป@ญหาท่ีกําลังเผชิญอยู.และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไม.มีระบบติดตามของโครงการแล�ว ย.อมส.งผลให�เกิดความล.าช�าในการดําเนินงานให�ลุล.วง ค.าใช�จ.าย
โครงการสูงเกินกว.าท่ีกําหนดไว� กลุ.มเปBาหมายหลักของโครงการไม.ได�รับประโยชน0หรือได�รับน�อยกว.าท่ีควรจะเปAน เกิด
ป@ญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย�งในการปฏิบัติงานภายใน
หน.วยงานหรือระหว.างหน.วยงานกับกลุ.มเปBาหมายท่ีได�รับประโยชน0จากโครงการในทางตรงกันข�าหากโครงการมีระบบ
ติดตามท่ีดีแล�ว จะก.อให�เกิดประสิทธิภาพในการใช�ต�นทุน (cost-effective) ดําเนินงานด�านต.างๆ  เปAนการให�ข�อมูล
ปBอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปBาหมายของโครงการต.างๆ  การระบุป@ญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทาง
แก�ป@ญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข�าถึงโครงการของกลุ.มเปBาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของส.วนต.างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยส.วนใหญ.แล�วผู�บริหารโครงการ
มักจะไม.ให�ความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว.าเปAนสิ่งท่ีต�องใช�เทคนิคเชิงวิชาการค.อนข�างสูง  
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จึงปล.อยให�เปAนหน�าท่ีของหน.วยงานระดับสูงกว.าเปAนผู�ดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค.าใช�จ.ายสูง และ
ก.อให�เกิดความยุ.งยากซับซ�อนในทางปฏิบัติ อย.างไรก็ตามในความเปAนจริงแล�วข้ึนอยู.กับความจําเปAนและทรัพยากรท่ีมี
อยู.ในแต.ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได�ว.าการวางระบบติดตามไม.จําเปAนท่ีจะต�องแบกรับภาระต�นทุนท่ีสูงหรือมี
ความซับซ�อนแต.อย.างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมี
หน�าท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวน
หนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช�วิธีติดตามท่ีก.อให�เกิดประสิทธิภาพในการใช�ต�นทุน
สูงสุดในส.วนของ “การประเมินผล” นั้น เปAนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปAนสําหรับการดําเนินการเช.นเดียวกับการติดตาม เพราะผล
ท่ีได�จากการประเมินจะใช�ในการปรับปรุง แก�ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยู.กับ
วัตถุประสงค0ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปAนสิ่งท่ีจะบ.งชี้ว.าแผนงานท่ีกําหนดไว�ได�มีการปฏิบัติหรือไม. 
อย.างไร อันเปAนตัวชี้วัดว.าแผนหรือโครงการท่ีได�ดําเนินการไปแล�วนั้นให�ผลเปAนอย.างไร นําไปสู.ความสําเร็จตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว�หรือไม. อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปAนการตรวจสอบดูว.ามีความสอดคล�องกับการใช�
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีได�จากการติดตามและประเมินผลถือเปAนข�อมูลย�อนกลับ (feedback) ท่ี
สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต.อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปAนกระบวนการตัดสินคุณค.า
และการตัดสินใจอย.างมีหลักเกณฑ0โดยใช�ข�อมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล�วการติดตามและประเมินผลจึงเปAนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน
เพ่ือให�เกิดความโปร.งใส เปAนเข็มทิศท่ีจะชี้ได�ว.าการพัฒนาท�องถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการต.อหรือยุติโครงการ
ต.างๆ  เปAนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร�างระบอบประชาธิปไตยในท�องถ่ิน  เพราะว.าการดําเนินการใดๆ  ของ
หน.วยงานหรือองค0กรปกครองส.วนท�องถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไว�แล�วและท่ีได�จัดทําเปAนงบประมาณ
รายจ.ายได�รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน.วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท�องถ่ิน  ประชาชนในท�องถ่ินล�วนเปAนกระบวนการมีส.วนร.วม
เพ่ือให�เกิดความโปร.งใส  เปAนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปBาหมายขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปAน
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซ่ีงประกอบไปด�วย แผนยุทธศาสตร0การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามป_  

จากเหตุผลดังกล.าว  เทศบาลตําบลบุสูง  จึงต�องการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลบุสูง  ประจําป_งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว.างเดือนเมษายน พ.ศ. 
๒๕61 ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว.าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค0กร
ปกครองส.วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข�อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว.าด�วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข�อ ๑๓ และ  ข�อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  จะต�องดําเนินการ  (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต.อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต.อสภาท�องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ิน
ทราบในท่ีเปcดเผยภายในสิบห�าวันนับแต.วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล.าวและต�องปcดประกาศไว�เปAน
ระยะเวลาไม.น�อยกว.าสามสิบวันโดยอย.างน�อยป_ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป_   

  

ดังนั้น  เพ่ือให�การติดตามและประเมินผลแผนถูกต�องตามระเบียบดังกล.าวและมีประสิทธิภาพ เปAนประโยชน0
ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก�ไขป@ญหาให� กับประชาชนได�  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบุสูง  จึงได�ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบุสูง ประจําป_งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว.างเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีได�จากการติดตามให�
นายกเทศมนตรีทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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เปAนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเปAนการประเมินท้ังแผนงาน  

นโยบายขององค0กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค0กรว.าแผนยุทศาสตร0และแนวทางท่ีถูกกําหนดไว�ใน
รูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค0จริงหรือไม.  สนองตอบต.อความต�องการของประชาชนหรือผู�ท่ีมีส.วน
ได�เสียทุกฝeายหรือไม.  การติดตามและประเมินผลนี้ไม.ไช.การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเปAนเครื่องมือทดสอบผลการ
ทํางานเพ่ือให�ทราบว.าผลท่ีเกิดข้ึนถูกต�องและเปAนไปตามวัตถุประสงค0มากน�อยเพียงไร  เปAนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร0การพัฒนา  แผนพัฒนาสามป_ ว.าเปAนไปตามความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินหรือไม.  
นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไว�ในรูปของการวางแผนแบบมีส.วนร.วมของประชาชนหรือการประชาคมท�องถ่ินได�
ดําเนินการตามเปBาหมายท่ีกําหนดไว�หรือไม.  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคล�องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ี
ของท�องถ่ินหรือไม.  การติดตามและประเมินผลเปAนการวัดระดับความสําเร็จหรือล�มเหลวของยุทธศาสตร0การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป_  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดล�อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินป@จจัย
นําเข�าหรือทรัพยากรท่ีใช�โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบั ติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ0นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะได�รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช.วยทําให�ผู�บริหารท�องถ่ินนําไปเปAนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร0การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป_  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช�เปAนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะ
กระทําหรือไม.กระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว.าไม.เกิดความคุ�มค.าต.อประชาชนหรือประชาชนไม.พึงพอใจ  
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท�องถ่ิน  
ประชาชนในพ้ืนท่ี  องค0กรภาคประชาสังคมหรือองค0กรทางสังคม  องค0กรเอกชน  หน.วยงานราชการท่ีมีหน�าท่ีกํากับ
ดูแลหน.วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผู�รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เม่ือองค0กรปกครองส.วนท�องถ่ินได�ดําเนินการประกาศใช�แผนยุทธศาสตร0การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป_  และการ
นําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปสู.การจัดทํางบประมาณรายจ.ายประจําป_  งบประมาณรายจ.ายเพ่ิมเติม  การจ.ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ.ายด�วยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใช�จ.ายงบประมาณก็ต�อง
มีการตรวจสอบผลการใช�จ.ายงบประมาณว.าดําเนินการไปอย.างไรบ�าง  บรรลุวัตถุประสงค0มากน�อยเพียงใดก็คือการใช�
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปAนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว.าด�วยวิธีการงบประมาณของ
องค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข�อ ๒๒ ให�ใช�แผนพัฒนาขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน เปAนแนวทางใน
การจัดทํางบประมาณ  ให�หัวหน�าหน.วยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ.าย และให�หัวหน�า
หน.วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต.างๆ ของทุกหน.วยงานเพ่ือใช�ประกอบการคํานวณขอต้ังงบประมาณ
เสนอต.อเจ�าหน�าท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว.าด�วยเงินอุดหนุนขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�อ ๔  องค0กร
ปกครองส.วนท�องถ่ินอาจต้ังงบประมาณให�เงินอุดหนุนหน.วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได�ภายใต�หลักเกณฑ0  ดังนี้ 

๑)  ต�องเปAนภารกิจท่ีอยู.ในอํานาจหน�าท่ีขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ินผู�ให�เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต�องไม.มีลักษณะเปAนเงินทุนหมุนเวียน 

๒.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๒)  ประชาชนในเขตองค0กรปกครองส.วนท�องถ่ินผู�ให�เงินอุดหนุนต�องได�รับประโยชน0จากโครงการท่ีจะให�เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค0กรปกครองส.วนท�องถ่ินต�องให�ความสําคัญกับโครงการอันเปAนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ี
จะต�องดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังก.อนท่ีจะพิจารณาให�เงินอุดหนุน 

๔)  องค0กรปกครองส.วนท�องถ่ินเห็นสมควรให�เงินอุดหนุนหน.วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให�นําโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน.วยงานดังกล.าวบรรจุไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน และต้ังงบประมาณไว�ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ.ายประจําป_หรืองบประมาณรายจ.ายเพ่ิมเติม ห�ามจ.ายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู� 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว.าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค0กรปผกครองส.วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข�อ 
๒๕ ให�องค0กรปกครองส.วนท�องถ่ินใช�แผนพัฒนาสามป_เปAนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ.ายประจําป_ และงบ
ประมารรายจ.ายเพ่ิมเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให�มีการปฏิบัติให�บรรลุวัตถุประสงค0ตามโครงการท่ีกําหนดไว�ใน
แผนพัฒนาสามป_   

กล.าวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปAนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ินว.าดําเนินการได�ตามเปBาหมายท่ีกําหนดไว�หรือไม.  ทําให�ทราบ
และกําหนดทิศทางการพัฒนาได�อย.างเปAนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําให�ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ.อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ป@ญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต.างๆ 
ซ่ึงอาจเกิดจากองค0กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผู�มีส.วนเก่ียวข�องเพ่ือนําไปสู.การปรับปรุงแผนงานให�เกิดความ
สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมในสังคมภายใต�ความต�องการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสู.การวาง
แผนการพัฒนาในป_ต.อๆ ไป เพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค.าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต�องเร.ง
รีบดําเนินการและจะต�องมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานต.างๆ ท่ีเปAนจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร�างให�เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต�องเร.งรีบดําเนินการและจะต�องต้ังรับให�ม่ันรอโอกาสท่ี
จะดําเนินการและต้ังม่ันอย.างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปAนป@ญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบจุดอ.อนต�อง
หยุดและลดถอยป@ญหาลงให�ได�  ดําเนินการปรับปรุงให�ดีข้ึน  ต้ังรับให�ม้ันเพ่ือรอโอกาสและสุดท�ายเม่ือมีโอกาสก็
จะต�องใช�พันธมิตรให�เกิดประโยชน0เพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต.างๆ พร�อมการปรับปรุงและเร.งรีบ
ดําเนินการสิ่งเหล.านี้จะถูกค�นพบเพ่ือให�เกิดการพัฒนาท�องถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซ่ึงส.งผลให�เกิด
กระบวนการพัฒนาท�องถ่ินอย.างเข�มแข็งและมีความยั่งยืน  เปAนไปตามเปBาประสงค0ท่ีตั้งไว�ได�อย.างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใช�ให�เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ.างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต�องการของผุ�ให�การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก�ไขป@ญหาของท�องถ่ิน 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

 
 

๓.  วัตถุประสงค#ของการติดตามและประเมินผล 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ข้ันตอนท่ี ๑   

แต.งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว.าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข�อ ๒๘  ดังนี้   

ให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต.งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท�องถ่ิน ประกอบด�วย  
๑)  สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผู�แทนหน.วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหน�าส.วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให�คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน�าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหน�าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข�อ ๒๘ ให�มีวาระอยู.ในตําแหน.งคราวละสองป_และอาจได�รับการคัดเลือกอีกได�   

ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว.าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข�อ ๒๙ (๑)   

ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว.าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข�อ ๒๙ (๒)   

 ข้ันตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต.อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต.อสภาท�องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ิน
ทราบในท่ีเปcดเผยภายในสิบห�าวันนับแต.วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล.าวและต�องปcดประกาศไว�เปAน
ระยะเวลาไม.น�อยกว.าสามสิบวันโดยอย.างน�อยป_ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป_  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว.าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข�อ ๑๓ (๓)    

ข้ันตอนท่ี ๕    
ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต.อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ท�องถ่ิน  พร�อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปcดเผยภายใน
สิบห�าวันนับแต.วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล.าวและต�องปcดประกาศโดยเปcดเผยไม.
น�อยกว.าสามสิบวัน  โดยอย.างน�อยป_ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป_  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว.าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข�อ ๑๔ 
(๕)   

 
 

ผังข้ันตอน... 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๕.  กรอบ... 
 

 
 

ผังขั้นตอนการดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู'บริหารท'องถิ่นเสนอต+อสภาท'องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท'องถิ่น 

       ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาให'ประชาชนใน
ท'องถิ่นทราบในท่ีเป2ดเผยภายในสิบห'าวันนับแต+วันท่ีผู'บริหารท'องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล+าวและต'องป2ดประกาศโดยเป2ดเผยไม+
น'อยกว+าสามสิบวัน โดยอย+างน'อยป5ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป5 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท'องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได'จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต+อ

ผู'บริหารท'องถิ่น 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบุสูง  ได�กําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสูง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู.มือของกรม
ส.งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  ดังนี้     

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด.วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ0การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป_ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค0กรปคกรง
ส.วนท�องถ่ิน   

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด.วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ0 ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ0การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป_ขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน      

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด.วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ0การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน   

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด.วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ�อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�อง ถ่ินสี่ป_  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว.าด�วยการจัดทําแผนขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู.มือดังกล.าวคณะกรรมการจึงได�กําหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล�อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก�าวหน�า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธEและผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปAนไปตามห�วงเวลาท่ีกําหนดเอาไว�ในแผนการดําเนินงานหรือไม.  

และเปAนห�วงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมต.อถูกต�องหรือไม.  มีความล.าช�าเกิดข้ึนหรือไม.    
(๒)  ความสอดคล�อง (relevance) 

มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ.นดิน  ยุทธศาสตร0ประเทศ  ค.านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร0และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแห.งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร0การพัฒนากลุ.มจังหวัด ยุทธศาสตร0การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร0การพัฒนา
องค0กรปกครองส.วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล.งน้ํา)  วิสัยทัศน0  พันธกิจ  จุดมุ.งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู�บริหาร  รวมท้ังป@ญหา  ความต�องการของประชาคมและชุมชน  

 
(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   

   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปAนโครงการท่ีมีความจําเปAนต.อประชาชนในชุมชน  
สามารถแก�ไขป@ญหาท่ีเกิดข้ึนได�ในชุมชน และสามารถดําเนินการได�ตามอํานาจหน�าท่ีของท�องถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของท�องถ่ิน   

(๔)  ความก�าวหน�า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก�าวหน�าในอนาคตของท�องถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑)  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

มีโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได�สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ําใช�ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟBาใช�ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟBาสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล.งน้ําในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได�รับการศึกษาบ้ันพ้ืนฐานทุกคน  ผู�สูงอายุ  ผู�พิการ ผู�ปeวยเอดส0  ผู�ด�อยโอกาส

ได�รับการดูแลอย.างท่ัวถึงกลุ.มอาชีพมีความแข�งแข็ง  โรคติดต.อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม.ลดลง  สภาพความเปAนอยู.ดี
ข้ึน  มีท่ีอยู.อาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร.างกายแข็งแรง 

๓)  ด�านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
ประชาชนได�รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย0สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด�านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท�องเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท.องเท่ียวใน
ท�องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได�เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม.ถูกทําลาย  สภาพแว�ดล�อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะ

ท่ีเปAนพิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกกําจัดอย.างเหมาะสม  ปริมาณน้ําเลียลดลง  การระบายน้ําดีข้ึน     
๖)  ด�านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปQญญาท�องถ่ิน 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป@ญญาท�องถ่ินท�องถ่ินยังคงอยู.และได�รับ
การส.งเสริมอนุรักษ0สู.คนรุ.นต.อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเข�ามามี
ส.วนร.วมในการอนุรักษ0 ฟpqนฟู และสืบสานภูมิป@ญญาและคุณค.าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปAนชีวิต ค.านิยม
ท่ีดีงาม และความเปAนไทย  รวมท้ังได�เรียนรู�ความสําคัญ รู�จักวิถีชีวิต รู�ถึงคุณค.าของประวัติศาสตร0ในท�องถ่ิน ความ
เปAนมาและวัฒนธรรมประเพณีของท�องถ่ิน อันจะสร�างความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท�องถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการว.าสามารถดําเนินการได�บรรลุวัตถุประสงค0หรือไม.  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม.  ผู�เข�าร.วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม.  การดําเนินโครงการสามารถแก�ไขป@ญหาของ
ชุมชนได�หรือไม.  งบประมาณถูกใช�ไปอย.างประหยัดและคุ�มค.า ทรัพย0สินของ เช.น วัสดุ  อุปกรณ0  ครุภัณฑ0 ถูกใช�ไป
อย.างคุ�มค.า  มีการบํารุงรักษาและซ.อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม. 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน�อยเพียงใด  ป@ญหาของชุมชนประชาชนได�รับการแก�ไข

หรือไม.  มีผลกระทบต.อประชาชนในชุมชนหรือไม.   
(๗)  ผลลัพธEและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได�รับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงส.งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปAนการประเมินถึงผลกระทบต.อชุมชนและสังคมและหน.วยงานท่ีเก่ียวข�อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต.อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล�อม  สิ่งแวดล�อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว.ามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอย.างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต�อง
หรือไม.  

๕.๒  การวิเคราะหEสภาพแวดล�อมของท�องถ่ิน 



~ ๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห0สภาพแวดล�อมท�องถ่ิน  ใน
ระดับชุมชนและท้ังในเขตองค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู.บ�านท่ีบางส.วนหรือและส.วนใหญ.อยู.ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข�างเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ0ซ่ึงกันและกันกับ
สภาพแวดล�อมภายใต�สังคมท่ีเปAนท้ังระบบเปcดมากกว.าระบบปcดในป@จจุบัน โดยการวิเคราะห0สภาพแวดล�อมเปAนกา
รวิเคระห0สภาพแวดล�อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะหEสภาพแวดล�อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห0สภาพแวดล�อม

ภายนอก  เปAนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองป@จจัยหรือข�อมูลจากสภาพแวดล�อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต.อ
ท�องถ่ิน  เช.น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล�อม  วิเคราะห0เพ่ือให�เกิดการบูรณา
การ (integration) ร.วมกันกับองค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน  หน.วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห0สภาพ
ภายนอกนี้ เปAนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต�องดําเนินการและแก�ไขป@ญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะหEสภาพแวดล�อมภายใน   
เปAนการตรวสอบ ประเมินและกรองป@จจัยหรือข�อมูลจากสภาพแวดล�อมในท�องถ่ิน ป@จจัยใด

เปAนจุดแข็งหรือจุดอ.อนท่ีองค0กรปกครองส.วนท�องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ได�  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให�มีการวิเคราะห0สภาพแวดล�อมภายใน  สามารถทําได�หลายแนวทาง  
เช.น  การวิเคราห0ห.วงโซ.แห.งคุณค.าภายในท�องถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะห0ป@จจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เปAนการวิเคราะห0  ตราวจสอบ  ติดตามองค0กรปกครองส.วนท�องถ่ินเพ่ือ
วิเคราะห0ถึงจุดแข็งและจุดอ.อน   

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสูง  
�  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร0การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมท้ังท่ี

เปลี่ยนแปลง  
�  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป_ (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
 
๕.๔  ดําเนินการตรวจสอบในระหว.างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี

ขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ินประจําป_งบประมาณนั้น  ว.าสามารถเปAนไปตามเปBาหมายท่ีตั้งไว�หรือไม. 
๕.๕  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในป_ท่ีผ.านมาละป_ป@จจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได�จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วงิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงต�องกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค0ประกอบท่ีสําคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค0กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 



~ ๑๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

  (๑)  ผู�เข�าร�วมติดตามและประเมินผล  ได�แก.  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู�รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท�องถ่ิน  ผู�มีส.วนเก่ียวข�อง  และผู�มีส.วนได�เสีย (stakeholders) ในท�องถ่ิน  
ผู�รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข�อท่ี ๓ ข�างต�น) 
  (๓)  ห�วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต�องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต.อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต.อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปcดเผยภายใน
สิบห�าวันนับแต.วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล.าวและต�องปcดประกาศไว�เปAนระยะเวลาไม.น�อยกว.าสามสิบวัน
โดยอย.างน�อยป_ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป_  
 

(๔)  เครื่องมือ  อันได�แก.   
เครื่องมือ  อุปกรณ0  สิ่งท่ีใช�เปAนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช�ในการรวบรวม

ข�อมูลแผนพัฒนาท่ีได�กําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต.อการพัฒนาท�องถ่ิน  ข�อมูลดังกล.าวเปAนได�ท้ังข�อมูลเชิงปริมาณ  และข�อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจําเปAนและสําคัญในการนํามาหาค.าและผลของประโยชน0ท่ีได�รับจากแผนพัฒนา  เปAน
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล�องของ
ยุทธศาสตร0และโครงการ  แบบตัวบ.งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข�อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห0ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต.างๆ ท่ีสอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ิน   

(๕)  กรรมวีธี  อันได�แก.  
  เปAนเปAนวิธีการติดตามและประมินผล จะต�องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร0  ซ่ึง

เปAนการตรวจดูเอกสารหลักฐานต.างๆ ท่ีเปAนทรัพย0สินขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน  ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนา
ท�องถ่ิน  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต.างๆ  อันได�แก.แผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ.าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ.ายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพย0สินต.างๆ มี
อยู.จริงหรือไม.  สภาพของทรัพย0สินนั้นเปAนอย.างไร อันได�แก.  ครุภัณฑ0  ท่ีดินและสิ่งก.อสร�าง  กลุ.มผลประโยชน0ต.างๆ 
เพ่ือตรวจดูว.าดําเนินการให�เปAนไปตามวัตถุประสงค0และได�รับผลตามท่ีต้ังไว�หรือไม. โดยการเก็บข�อมูล วิเคราะห0ข�อมูล 
(data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข�อมูล  การนําข�อมูล
มาวิเคราะห0  เปรียบเท่ียบ  การค�นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต.อองค0กรสอบถามข�อมูลจาก
ผู�รับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะห0ป@ญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก�ไขป@ญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข�อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บข�อมูลจากแผนยุทธศาสตร0การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ป_  แผนการ

ดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ.าย  เอกสารการเบิกจ.าย  ภาพถ.าย  ทะเบียนทรัพย0สิน  เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผู�รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
 
 
 

 



~ ๑๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

   
     
 สิ่งท่ีจะทําให�การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช�ในการดําเนิการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล.าวไปแล�วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได�พิจารณาเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ�งช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด.วนท่ีสุด ท่ี มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ0การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินของ
องค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน   

 
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู�มือกรมการปกครองส�วนท�องถ่ิน  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร0ขององค0กรปกครองส.วน 
    ท�องถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค0กรปกครองส.วนท�องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร0 

(๓)  ข�อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือท่ีใช�  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได�มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให�ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต.อผลการดําเนินงานของเทศบาลใน 
               ภาพรวม 

๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดให�ผู�รับผิดชอบโครงการเปAนผู�รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผู�รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให�บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได�ตาม
ความเหมาะสม และสรุปป@ญหา-อุปสรรค  ข�อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ทํารู�ว.าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน�อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญท่ีจะต�องปรับปรุงแก�ไขอย.างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค0ของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีต�องใช� ช.วงเวลาท่ีจะต�องกระทําให�เสร็จ  ซ่ึงจะทําให�แผนงานมีความเหมาะสมต.อการนําไปปฏิบัติให�บรรลุ
วัตถุประสงค0อย.างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๓)  ทําให�ทราบว.าจะต�องเปลี่ยนแปลงโครงการอย.างไรบ�างให�เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน�อยแค.
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก.อให�เกิดผลกระทบอะไรบ�าง  อาทิ  เช.น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค0บางส.วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน.วยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบติ เปBนต�น 

๔)  ทําให�ทราบว.ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช�อยู.มีข�อบกพร.องอะไรบ�าง  ข�อบกพร�องดังกล.าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก�ไขปรับปรุงมาตรการใหม.ให�เหมาะสมต.อการนําไปปฏิบัติให�บรรลุ
วัตถุประสงค0ยิ่งข้ึน 

๕)  ทําให�ทราบ... 

๗.  เครื่องมอืท่ีใช'ในการติดตามและประเมินผล 

๘.  ประโยชน#ของการติดตามและประเมินผล  



~ ๑๒ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

 
๕)  ทําให�ทราบว.าข้ันตอนใดบ�างท่ีมีป@ญหาอุปสรรค  และป@ญหาอุปสรรคเหล.านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เม่ือ

ทราบข�อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปAนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานให.มีความ
กระจ.างชัด  เพ่ือขจัดป@ญหาาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต.ละข้ันตอนให�หมดไป 

๖)  ทําให�ทราบว.าแผนงานท่ีนําไปปฏิบติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ.อน (weaknesses)  อะไรบ�าง และ
จุดอ.อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก�ไขได�อย.างไร  เม่ือได�ทําการวิเคราะห0ข�อมูลครบถ�วนแล�ว ผลการวิเคราะห0
จะนําไปสู.การพัฒนาแผนงานให�มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทําให�ผู�ให�การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู�สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค0เพียงใด  มีป@ญหาอุปสรรคท่ีจะต�องปรับปรุงแก�ไขโครงการหรือไม.   (ผู�สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส�วน  คือ ส�วนแรก คือ ผู�สนับสนุนการเงินแก�โครงการ เพ่ือให�การนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ  และส�วนท่ีสอง  คือ ผู�ให�การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผู�ให�การสนับสนุน
การนําโครงการไปปฏิบัติและผู�สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลต�างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให�เห็นว.าแนวความคิดริเริ่มใหม.ในการแก�ไขป@ญหาของท�องถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค0ท่ีกําหนดไว�เพียงใด มีป@ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย.างไรบ�าง และป@ญหาอุปสรรคเหล.านี้ได�ปผล
เพียงใด  และหรือจะต�องปรับปรุงในส.วนใดบ�าง       

๙)  การประเมินจะทําให�เกิดความกระจ.างชัดว.าโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแล�วได�ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให�ครอบคลุมยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีป@ญหาอุปสรรคมากและไม.สอดคล�องกับการแก�ไขป@ญหาของสังคมควรจะยุติ
โครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให�น�อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข.งขันกันการประเมินผลจะทําให�
ทราบว.าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก�ไขป@ญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให�ดําเนินการต.อไป ส.วน
โครงการท่ีไม.ประสบความสําเร็จ หรือให�ผลตอบแทนน�อยกว.ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
 
 
 

๑)  นายเหรียญ   นามวิสัย  ข�าราชการผู�ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๒)  นายประมวล  ถํ้าทอง   สมาชิกสภาเทศบาล             กรรมการ 
๓)  นายสวย   พิมพ0ทอง สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ    
๔)  นายบุญสี  ปูตะเลส   สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
๕)  นายบุญเพ็ง  สมนึก   ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน หมู.ท่ี 8  กรรมการ 
6)  นายสมพร   พรรณนา   ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน หมู.ท่ี 11  กรรมการ 
7)  นางอัจจิมา บริบูรณ0     ท�องถ่ินอําเภอวังหิน   กรรมการ 
8)  นายสมบัติ   ชาลีกุล   ผู�อํานวยการ รพสต.บุสูง   กรรมการ 
9)  นายอภิชาติ   สมมุติ หัวหน�าฝeายออกแบบฯรักษาราชการแทนผู�อํานวยการกองช.าง

                   กรรมการ 
10)  นายยรรยง   ปะนามะตัง  ผู�ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑1) นายยงยุทธ   วิปุละ   ปลัดเทศบาลตําบลบุสูง             เลขานุการกรรมการ 

     
     
 

********************************** 
 

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบุสูง 



~ ๑๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

ส�วนท่ี ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานัน้  จะต�องติดตามและประเมนิผลการดาํเนนิงานตามแผนว�า  
มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ�นดิน  ยุทธศาสตร)
ประเทศ  ค�านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร)และนโยบายของคณะรักษาความสงบล
แห�งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร)การพัฒนากลุ�มจังหวัด  ยุทธศาสตร)การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร)การพัฒนา
องค)กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท�องถิ่น (ด�านการเกษตรและแหล�งน้ํา)  วิสัยทัศน)  พันธกิจ  จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการ
การพัฒนา นโยบายผุ�บริหาร  รวมท้ังป5ญหา ความต�องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร)
ดังกล�าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด�วยในการจัดทําแผนพัฒนาจะต�องสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แต�ท้ังนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได�ส้ินสุดลงและการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยู�ระหว�างการดําเนินการและยังไม�ประกาศใช� แต�ได�
กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว�แล�ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

�  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช�วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล�อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต�างๆ ท่ีอาจก�อให�เกิดความเส่ียงท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปEดเศรษฐกิจเสรี ความท�าทายของเทคโนโลยีใหม�ๆ การเข�า
สู�สังคมผู�สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ)ด�านต�างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมของประเทศในป5จจุบันท่ียังคงประสบป5ญหาในหลายด�าน เช�น ป5ญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข�งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เปFนต�น ทําให�การ
พัฒนาในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปFนต�องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑)  การน�อมนําและประยุกต)ใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปFนศูนย)กลางของการพัฒนาอย�างมีส�วนร�วม  
(๓)  การสนับสนุนและส�งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู�ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 

โดยมแีนวทาง... 

แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จดุมุ�งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร 



~ ๑๔ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข�งขันและการหลุดพ+นกับดักรายได+ปานกลางสู�รายได+สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช�วงวัยและการปฏิรปูระบบเพ่ือสร+างสังคมสูงวยัอย�างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้าํทางสังคม 
๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป7นเมือง 
๕)  การสร+างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย�างเป7นมิตรกับสิ่งแวดล+อม 
๖)  การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ�นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู�การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส�วน

ร�วมของประชาชน  เพ่ือเปEดโอกาสให�ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ)สิทธิของตนได�เพ่ิมมากขึ้น  
รวมท้ังจะมุ�งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร�างความโปร�งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ�นดินและการ
ให�บริการประชาชน  ท้ังนี้  เพ่ือสร�างความเปFนธรรมในสังคมและเอ้ือต�อการพัฒนาประเทศท้ังในป5จจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ�นดินท่ีเกี่ยวข�องกับการบริหารราชการส�วนท�องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเร�งด�วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในป=แรก     
 นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความม่ันคงแห�งรัฐ     
 นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม      

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร> เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายท่ี  ๗  การต�างประเทศและเศรษฐกิจระหว�างประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร>ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร)ประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน�าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า วาระพิเศษ  เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
เพ่ือร�วมกันวางยุทธศาสตร) วิสัยทัศน) เปUาหมายและแนวทางในการทํางานร�วมกันในปVงบ  ๒๕๕๖ และเปFน
กรอบ ในการจัดทํางบประมาณปV  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปล่ียนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทํางานท่ี
ผ�านมา ซึ่งเดิมประกอบด�วย ๔ ยุทธศาสตร) ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังได�มีการบูร
ณาการ ร�วมกับยุทธศาสตร)การเข�าสู�ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เข�าสู�ประชา อาเซียน ปV ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห�องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ 
ทําเนียบ เพ่ือเตรียมความพร�อมของหน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องในการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด�วย ๘ 
ยุทธศาสตร) โดยหลังจากการบูรณาการเปFนยุทธศาสตร)ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด�วย ๔ 
ยุทธศาสตร) ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเปFนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ�าย
ประจําปVงบประมาณ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน>... 



~ ๑๕ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

 
วิสัยทัศน>     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข�งขัน คนไทยอยู�ดีกินดี มีสุขและเป7นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร>    

“ต�อยอดรายได+จากฐานเดิม  สร+างรายได+จากโอกาสใหม�  สมดุล  และการพัฒนาอย�าง
ยั่งยืน”    

วัตถุประสงค>  
๑)  รักษาฐานรายได�เดิม และสร�างรายได�ใหม�     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต�องผลิตสินค�าได�เร็วกว�าป5จจุบัน)     
๓)  ลดต�นทุนให�กับธุรกิจ (ด�วยการลดต�นทุนค�าขนส�งและโลจิสติกส))     

เปPาหมายเชิงยุทธศาสตร>     
๑)  การเพ่ิมรายได�จากฐานเดิม    
๒)  การสร�างรายได�จากโอกาสใหม�     
๓)  การลดรายจ�าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข�งขัน    

ยุทธศาสตร>  ประกอบด�วย ๔  ยุทธศาสตร) ดังนี้ 
ยุทธศาสตร>ท่ี  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ�นจาก

ประเทศรายได�ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด�วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดําเนินการ    

ยุทธศาสตร>ท่ี  ๒  :  การลดความเหล่ือมลํ้า (Inclusive Growth) ประกอบด�วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตร>ท่ี  ๓  :  การเติบโตท่ีเปFนมิตรต�อส่ิงแวดล�อม (Green Growth) ประกอบด�วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   

ยุทธศาสตร>ท่ี  ๔  :  การสร�างความสมดุลและปรับระบบบรหิารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด�วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนนิการ 

 
๔.  ค�านิยมหลักของคนไทย   

ค�านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร+างสรรค>ประเทศไทยให+เข+มแข็ง  มีท้ังหมด ๑๒ ประการ  ดังน้ี 
๑)  มีความรกัชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย)  ซึง่เปFนสถาบนัหลักของชาติในป5จจุบนั 
๒)  ซื่อสัตย)  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ)ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส�วนรวม 
๓)  กตญัi ู ต�อพ�อแม�  ผู�ปกครอง  ครูบาอาจารย) 
๔)  ใฝkหาความรู�  หมัน่ศึกษา  เล�าเรียน  ทางตรงและทางอ�อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย)  หวงัดตี�อผู�อืน่  เผ่ือแผ�และแบ�งป5น 
๗)  เข�าใจ  เรียนรู�  การเปFนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเปFนประมุขท่ีถกูต�อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู�น�อยรู�จักการเคารพผู�ใหญ� 

๙)  มีสติ... 



~ ๑๖ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

 
๙)  มีสต ิ รู�ตวั  รู�คดิ  รู�ทํา  รู�ปฏิบัต ิตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
๑๐) รู�จักดํารงตนอยู�โดยใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ�าอยู�หัวรู�จักอดออมไว�ใช�เมื่อยามจําเปFน  มีไว�พอกินพอใช�  ถ�าเหลือก็แจกจ�าย จําหน�าย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร�อมโดยภูมิคุ�มกันท่ีดี 

๑๑) มีความเข�มแข็งท้ังร�างกายและจิตใจ ไม�ยอมแพ�ต�ออํานาจฝkายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต�อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานงึถึงผลประโยชน)ของส�วนรวม  และต�อชาต ิ มากกว�าผลประโยชน)ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร>ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ)จันทร)โอชา นายกรัฐมนตรี ได�กําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร)ประชารัฐขึ้นเพ่ือ

เปFนแนวนโยบายในการสร�างความสามัคคีรวมพลังของผู�คนในสังคมไทยโดยไม�แยกฝ5กแยกฝkายและไม�กันใคร
ออกไปจากสังคมอีกท้ังยังเปFนสานึกและหน�าท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะต�องร�วมมือกันในการปกปUองแผ�นดินแม�จาก
ภยันตรายท้ังปวงและร�วมกันพัฒนาชุมชนท�องถิ่นและประเทศชาติให�เจริญก�าวหน�ามั่นคงและย่ังยืน ประสาน
พลังการสร�างชาติท่ีต�องเตบิโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให�เกิดความย่ังยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร) ประชารัฐ 
จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร�วมมือร�วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร�วมแก�ป5ญหาเศรษฐกิจและขับเคล่ือน
การพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดขึ้นเพราะว�า ประชารัฐ เปEดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนในการพัฒนาประเทศท่ี
มีรูปแบบเครือข�าย โยงใยสัมพันธ)กันเสริมสร�างการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนเปFนแนวทางการบริหารราชการ
แผ�นดินยุคป5จจุบันท่ีเกิดจากการหล�อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู�เหล�า เห็นได�จาก เพลงชาติไทย
ซึ่งมีใจความว�า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือไทยเปFนประชารัฐไผทของไทยทุกส�วนอยู�ดํารงคงไว�ได�ท้ัง
มวลด�วยไทยล�วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ>  จันทร>โอชา   
       ประกอบด+วยนโยบาย  ๑๑  ด+าน  ดังน้ี 

๑)  การปกปUองและเชิดชูสถาบนัพระมหากษัตริย) 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต�างประเทศ 
๓)  การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร�างโอกาสเข�าถงึบรกิารของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู� การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปวฒันธรรม 
๕)  การยกระดับคณุภาพบริการด�านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส�งเสรมิบทบาทและการใช�โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส�งเสริมการใช�ประโยชน)จากวิทยาศาสตร)  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร�างสมดุลระหว�างการอนุรักษ)กับการใช�

ประโยชน)อย�างย่ังยืน 
 

๑๐)  การส�งเสริม... 



~ ๑๗ ~ 
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๑๐)  การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปUองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรบัปรงุกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร>และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก+ไข ปSญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู�ผลิต ผู�ค�าผู�มี

อิทธิพล และผู�ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัด ให�องค)กรปกครองส�วนท�องถิ่นนํา
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช�ตามอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส�งเสริม หน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน�วย
ดําเนิน การปราบปรามและจับกุมผู�ผลิตผู�ค�า ผู�นําเข�า และส�งออกรวมท้ังผู�สมคบและสนับสนุนช�วยเหลือให�
ได�ผลอย�างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส�งเสริม หน�วยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว�าด�วยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย)สถานท่ี  ท่ีจัดให�มีการเล�นบิลเลียด สนุกเกอร) รวมท้ัง
โรงงานตามกฎหมายว�าด�วยโรงงานและสถานประกอบการมิให�เจ�าของหรือผู�ประกอบการปล�อยปละละเลยให�มี
การซุกซ�อนหรือค�ายาเสพติดหากพบให�ดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส�งเสริม หน�วยงานท่ี รับผิดชอบนําผู�เสพยาเสพติดเข�ารับการ
บําบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให�ความช�วยเหลือให�สามารถกลับมามีชีวิตอย�างปกติสุข 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจ�าหน�าท่ีรัฐท่ีมีส�วนเกี่ยวข�องกับยาเสพติด (ข�าราชการ
องค)การบริหารส�วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส�วนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ�างประจําและ
พนักงานจ�าง) ท้ังนี้ ให�องค)กรปกครองส�วนท�องถิ่น ยึดหลัก ผู�เสพคือผู�ปkวยท่ีต�องได�รับการบําบัดรักษาให�
กลับมาเปFนคนดีของสังคม พร�อมท้ังมีกลไกติดตามช�วยเหลือ อย�างเปFนระบบ ดําเนินการ อย�างจริงจังในการ
ปUองกันป5ญหาด�วยการแสวงหาความร�วมมือเชิงรุกกับองค)กรภาครัฐต�างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด 
สารเคมี และสารตั้งต�นในการผลิตยาเสพติด ท่ีลักลอบเข�าสู�ประเทศภายใต�การบริหารจัดการอย�างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพรวมท้ังดําเนินการปUองกันกลุ�มเส่ียงและประชาชนท่ัวไปไม�ให�เข�าไปเกี่ยวข�องกับยาเสพติด
ด�วยการรวมพลังทุกภาคส�วนเปFนพลังแผ�นดินในการต�อสู�กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการปPองกันและแก+ไขปSญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร�าง จิตสานึกและค�านิยมให�กับเจ�าหน�าท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน�าท่ีการปลูกจิตสานึกค�านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร�างวินัยแก�ทุกภาคส�วน ร�วมรวมพลังแผ�นดิน
ปUองกันและปราบปรามการทุจริต จึงให�ถือปฏิบัติตามคาส่ังคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการปUองกันและแก�ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานขององค)กรปกครองส�วนท�องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหน�าท่ีของแต�ละ
หน�วยงานท่ีเกิดหรือน�าจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการขั้นตอนใดท่ีน�าจะเกิดการทุจริต ตําแหน�งหรือตัวเจ�าหน�าท่ี
ท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระทําผิด 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวิธีการแก�ไขลดโอกาสและปUองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนท่ีมี
ความเส่ียง 

๒.๓)  กําหนด... 



~ ๑๘ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

 
๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการท่ีสามารถปฏิบัติให�เกิดผลเปFนรูปธรรมอย�างจริงจังกับการ

กระทาผิดท่ีปรากฏเห็นเปFนท่ีประจักษ)อยู�โดยท่ัวไปท่ีทาให�ประชาชนมีความรู�สึกว�าเจ�าหน�าท่ีไม�ดําเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน) 

๒.๔)  สํารวจและจัดทําข�อมูลการกระทําผิดท่ีเห็นเปFนท่ีประจักษ)ในพ้ืนท่ีของแต�ละ
หน�วยงานพร�อมท้ังระบุตัวเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทําข�อมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีได�รับงานจัดซื้อจัดจ�างย�อนหลัง  ๕  ปV 
๒.๖)  จัดทําข�อมูลเรื่องท่ีหน�วยงานร�องทุกข)ต�อพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผู�กระ 

ทําผิดตามอํานาจหน�าท่ีของหน�วยงานนั้นและยังอยู�ระหว�างการสอบสวนให�นาแนวทางดังกล�าวมาจัดทํา
ยุทธศาสตร)หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค)กรปกครองส�วนท�องถิ่นเพ่ือเปFน
มาตรการปUองกันและแก�ไขป5ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
๖.  แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 

 กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง (อุบลราชธานี ศรสีะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ) 
วิสัยทัศน> 
 "หุ�นส�วนเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ�าน” 
เปPาประสงค>การพัฒนา 

1. เพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวและเพ่ิมขดีความสามารถในการผลิตของกลุ�มจังหวดั 
2. ขยายฐานการลงทุนไปสู�เพ่ือนบ�าน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร> 
 ประเด็นยุทธศาสตร>ท่ี 1 : การผลิตและแปรรูปสินค+าเกษตร  โดยมียุทธศาสตร)ประกอบด�วย 

1. ปรับโครงสร�างและสร�างหุ�นส�วนการผลิตกับประเทศเพ่ือนบ�าน 
ประเด็นยุทธศาสตร>ท่ี 2 : การท�องเท่ียวและบริการ   โดยมียุทธศาสตร)ประกอบด�วย 
1. สร�างหุ�นส�วนการท�องเท่ียวและบรกิารกบัประเทศเพ่ือนบ�าน 

 ประเด็นยุทธศาสตร>ท่ี 3 : พัฒนาสินค+า   OTOP 
 
จังหวัดศรีสะเกษ 
สภาพท่ัวไป 
 1. ลักษณะทางภูมศิาสตร)  
 จังหวดัศรีสะเกษตัง้อยู�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห�างจากกรุงเทพมหานคร 530  
กม. มี เนื้อท่ีประมาณ 8,839.976 ตร.กม. หรือประมาณ 5,524,985 ไร�  
มีอาณาเขตตดิต�อกับจังหวดัใกล�เคียง ดังนี ้
 ทิศเหนือ           ติดต�อกบั  จังหวดัร�อยเอ็ด จังหวดัยโสธร จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ทิศใต�               ตดิต�อกับ  ประเทศกัมพูชา 

ทิศตะวันออก      ติดต�อกบั  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ทิศตะวันตก        ตดิต�อกับ      จังหวัดสุรินทร) 



~ ๑๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้และอาณาเขต 

 2. ลักษณะทางการปกครอง 
  จังหวดัศรีสะเกษแบ�งเขตการปกครองออกเปFน 20 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 204 ตําบล และ 2,603 
หมู�บ�าน หน�วยงานบรหิารราชการส�วนท�องถิน่ แยกเปFนองค)การบรหิารส�วนจังหวดั 1 แห�ง เทศบาล 14 แห�ง  
องค)การบริหารส�วนตาํบล 203 แห�ง 
 3. ประชากร 
  จังหวัดศรีสะเกษมีประชากรรวมท้ังส้ิน 1,460,775 คน รายได�ประชากร 22,967 บาท/ปV/คน 
คําขวัญของจังหวัด  “ ศรีสะเกษแดนปราสาทขอม หอมกระเทียมด ีมีสวนสมเด็จ 
                                   เขตดงลําดวน หลากล�วนวฒันธรรม เลิศลํ้าสามัคค”ี 
สินค+า OTOP          แจกนัไม�มะม�วง 
 
วิสัยทัศน>ของจังหวัดศรีสะเกษ 
 “เมืองน�าอยู�  ประตูการค�า  การท�องเท่ียว  สู�ดนิแดนขอมโบราณ  และนําการผลิตสินค�าเกษตรอินทรีย)  
สู�ครัวโลก” 
เปPาประสงค>ของจังหวัด 

1. เพ่ือพัฒนาความได�เปรียบของพ้ืนท่ี ให�มีศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถด�านการค�าและการ
ท�องเท่ียวเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ�าน 

2. เพ่ือแก�ไขป5ญหาความยากจนในจังหวดัศรีสะเกษให�หมดไป  และยกระดับเศรษฐกจิให�ทัดเทียมกบั
ภูมิภาคอ่ืนในประเทศ 

3. เพ่ือปรับโครงสร�างการผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษให�สามารถแข�งขนัและยืนอยู�ได�ใน
เวทีโลก 

4. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย)ให�มีคุณภาพท้ังร�างกาย จิตใจ และสติป5ญญา 
5. เพ่ือให�ประชาชนมีความพึงพอใจในการบรกิารขององค)กรภาครฐั 

ประเด็นยุทธศาสตร>ของจังหวัด 



~ ๒๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันและขยายฐานการตลาด ด�านการค�า การท�องเท่ียว       
เช่ือมโยงกับต�างประเทศและกลุ�มจังหวดั      

2. เพ่ิมศักยภาพการผลิตด�านเกษตรอินทรีย) 
3. เสริมสร�างคุณภาพชีวิต  พัฒนาแรงงาน  การกีฬาสู�มาตรฐานสากล 
4. การบริหารจัดการและการบริการประชาชน 

ยุทธศาสตร>/กลยุทธ>ของจังหวัด 
1. พัฒนาและส�งเสริมความเข�มแขง็  กลุ�มอาชีพ  วิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดย�อม  

SMEs 
2. พัฒนาและเสริมสร�างบคุลากรให�มคีวามรู�เกี่ยวกบัการท�องเท่ียวและบริการ 
3. ยกระดับและพัฒนาฝVมอืแรงงานให�ได�มาตรฐาน 
4. สนับสนนุการแลกเปล่ียนกิจกรรมและวฒันธรรมภาครฐัและเอกชนกับประเทศ     เพ่ือนบ�าน 
5. ฟ��นฟู  ปรบัปรงุ  แหล�งท�องเท่ียวอารยธรรมขอม 
6. เสริมสร�างสาธารณูปโภคไปสู�พ้ืนท่ีชายแดน 
7. เปEดจุดผ�านแดนถาวร/ผ�อนปรนทางการค�าและการท�องเท่ียว 
8. เพ่ือพัฒนาส�งเสริมการท�องเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศน)และเชิงอนรุักษ)เช่ือมโยงไปสู�        เขาพระวหิาร

และช�องสะงํา 
9. เร�งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ)  การบรรจุภัณฑ)  และการรับรองมาตรฐานสินค�า OTOP 
10. ขยายเครอืข�ายการค�า ระบบ Account  Trade 
11. เพ่ิมช�องทางการตลาดด�วยการจัดแสดงสินค�าและการจําหน�ายสินค�า 
12. ส�งเสริมให�มีศนูย)กลางตลาดพืชผลทางการเกษตรและผลไม� ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
13. ส�งเสริมให�มีสถานขีนส�งสินค�าและโกดังสินค�าชายแดน 
14. ขยายฐานความรู�และทักษะเกษตรอินทรีย)ให�แพร�หลาย 
15. ขยายการผลิตเกษตรอินทรยี)วิถีศรีสะเกษ 
16. การบริหารงบประมาณท่ีมุ�งผลงาน 
17. เสริมสร�างความมั่นใจให�กบัผู�บริโภค 
18. เสริมสร�างความมั่นใจให�กบัผู�ผลิต 
19. เสริมสร�างคุณภาพชีวิตประชาชนให�มีมาตรฐาน 
20. สร�างมืออาชีพด�านแรงงานให�ก�าวทันเทคโนโลยี 
21. สร�างมืออาชีพด�านการกีฬา 
22. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการชุมชน 
23. พัฒนาบคุลากรให�มีจริยธรรม 
24. เสริมสร�างระบบการตรวจสอบโดยการมีส�วนร�วมของประชาชน 
25. กําหนดวิธีใช�จ�ายงบประมาณให�โปร�งใส มปีระสิทธิภาพ 
26. กระจายการบริหารในหน�วยงานโดยการมีส�วนร�วมของประชาชนและภาคกีารพัฒนา 
27. ให�มีการรายงานผลการดําเนินงานและวิเคราะห)ผลงาน ตามตวัช้ีวดัทุก 4 เดือน 
28. บริการข�อมูลพ้ืนฐานระดบัครัวเรือนและระดับหมู�บ�าน 
29. พัฒนาบคุลากรเปFนผู�ให�บริการมืออาชีพ 
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30. นําเทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช�ในการให�บรกิารประชาชน 
31. จัดหน�วยบริการนอกสํานกังาน 
32. ให�บริการนอกเวลาเพ่ิมขยายเวลาบริการ 
33. ให�บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
34. ปรับปรุงสํานักงานและสภาพภูมิทัศน) 
35. จัดศูนย)ประชาสัมพันธ)ให�บรกิารข�อมูลข�าวสาร 

 
� พัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 

  แผนพัฒนาท�องถิน่ส่ีปVของเทศบาลมคีวามสัมพันธ)กบัแผนพัฒนาจังหวดัศรีสะเกษแต�เนือ่งจากว�า
แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ ๔ ปV  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยังมิได�ประกาศใช�  เทศบาลจึงได�นํากรอบจาก
แผนยุทธศาสตร)การพัฒนาจังหวดัศรีสะเกษ ระยะ ๔ ปV (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) มาใช�เปFนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถิน่ส่ีปV (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แผนพัฒนาท�องถิ่นส่ีปVมีความสัมพันธ)กับแผนพัฒนาจังหวัด
ดังกล�าว  โดยมุ�งเน�นพัฒนาด�านส�งเสรมิความเข�มแขง็  กลุ�มอาชีพ  วิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาด
ย�อม  SMEs  เศรษฐกิจอาเซียน การท�องเท่ียว  สังคมคณุภาพ  พัฒนาเมืองน�าอยู�  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล�อม และการบรหิารจัดการน้ําอย�างบรูณาการ ส�งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความ
มั่นคงของบ�านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร)การพัฒนาจังหวดัศรีสะเกษ ระยะ ๔ ปV (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) มี
รายละเอียดดงันี ้ 
วิสัยทัศน> 

 
" ประตูการค�าและการท�องเท่ียวสู�อารยธรรมขอมโบราณ 
ดินแดนเกษตรปลอดภัยได�มาตรฐาน " 

 

พันธกิจ 
ส�งเสริมการค�า การลงทุน และการท�องเท่ียวกับกลุ�มประเทศอาเซียน 
เสริมสร�างสินค�าเกษตรปลอดภัยและได�มาตรฐาน รวมถงึการเพ่ิมมูลค�าอุตสาหกรรมแปรรูปสินค�าเกษตร 
ส�งเสริมสุขภาวะ การศกึษา การกีฬา และเพ่ิมความร�มรืน่ของพ้ืนท่ีสีเขียว 
สร�างความมั่นคง ความเปFนระเบียบ และความสงบเรียบร�อยของบ�านเมอืง 
บูรณรการการทํางานของทุกภาคส�วน เพ่ือขับเคล่ือนยุทธสาสตร)จังหวดัให�บรรลุผลสัมฤทธิ ์
 

เปPาประสงค>รวมจังหวัด 
มูลค�า การค�าการลงทุน และการท�องเท่ียวเพ่ิมขึน้อย�างต�อเนื่อง 
ผลผลิตด�านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค�าเกษตรมีความปลอดภัย ได�มาตรฐานเพ่ิมขึน้ 
ประชาชนอาศัยในสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสม มีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีร�วมรื่น ผู�คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มคีวามมัน่คงและ
ความปลอดภัยในชีวติ 
และทรัพย)สิน ผลสัมฤทธิ์ทงการศกึษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น 
ชุมชนและสังคมมีระเบียบ มีความสงบเรียบร�อย และมคีวามมั่นคง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร> 
ประเดน็ยุทธศาสตร)ท่ี 1 การยกระดับเศรษฐกิจให�พ่ึงตนเองและแข�งขนัได� 
ประเดน็ยุทธศาสตร)ท่ี 2 การเสริมสร�างความคุ�มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีด ี
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ประเดน็ยุทธศาสตร)ท่ี 3 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล�อม 
ประเดน็ยุทธศาสตร)ท่ี 4 การเสริมสร�างความมั่งคงและการรกัษาความสงบเรียบร�อย 
 

 
๒. ยุทธศาสตร)ขององค)กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน) 
เทศบาลตําบลบุสูง  ได�กาํหนดวิสัยทัศน) (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ)ในอุดมคต ิ ซึ่งเปFนจุดมุ�งหมายความ
คาดหวงัท่ีต�องการให�เกดิขึ้นในอนาคตข�างหน�า ซึ่งจะสามารถสะท�อนถึงสภาพการณ)ของท�องถิน่ในอนาคตอย�าง
รอบด�าน  ภายใต�การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล�อมด�านต�างๆ จึงได�กาํหนดวิสัยทัศน)  คาดหวังท่ีจะให�เกดิขึ้น
ในอนาคต  ดงันี ้

 
           “เทศบาลตําบลบุสูง  เป7นเมืองน�าอยู� คุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจยั่งยืน การศึกษาพัฒนา 

ประชาเข+มแข็ง  เปลี่ยนแปลงอย�างมีภูมิคุ+มกัน  บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล” 
 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร> 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร�วมกับประชาคมท�องถิ่น  ส�วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมท้ัง

องค)กรต�างๆ  ท่ีเกี่ยวข�อง  ได�กําหนดยุทธศาสตร)ของเทศบาล  5  ด�าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑)  ด+านโครงสร+างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม 

๑.๑)  ความท่ัวถึงของถนนกับความจําเปFนในการใช�สัญจรไปมา 
๑.๒)  การดูแล  บํารุง  รักษาถนนในเขตเทศบาล 
๑.๓)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 
๑.๔)  การให�บริการน้ําดื่ม  น้ําใช�แก�ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
๑.๕)  ความเพียงพอปริมาณน้ําดื่ม  น้ําใช�แก�ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
๑.๖)  ความสะอาดปลอดภัยของน้ําดื่ม  น้ําใช�แก�ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
๑.๗)  การจัดหาแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตรให�เพียงพอในการทําการเกษตรในเขตพ้ืนท่ี 
๑.๘) มีการตรวจสภาพน้ําเพ่ือการเกษตร เช�น ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิ

เหมาะสม มีความเค็มเหมาะสมและไม�มีสารพิษปนเป��อน  เปFนต�น 
๑.๙)  ความส�องสว�างบริเวณถนนสายหลัก 
๑.๑๐) ความส�องสว�างบริเวณถนนสายรอง 
๑.๑๑) ความส�องสว�างบริเวณทางแยก 
๑.๑๒) ความส�องสว�างบริเวณวงเวียนท่ีไม�มีสัญญาณไฟจราจร 
๑.๑๓) ความส�องสว�างบริเวณสวนสาธารณะ 
๑.๑๔) ความส�องสว�างบริเวณตลาดและลานตลาด 
๑.๑๕) ความส�องสว�างบริเวณสนามเด็กเล�น 
๑.๑๖) ความส�องสว�างบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ 
๑๗) ความส�องสว�างบริเวณสนามกีฬาชุมชน 
๑.๑๘) ความส�องสว�างบริเวณสะพาน 
๑.๑๙) การซ�อมบํารุงหรือทําความสะอาดอุปกรณ)ให�บริการไฟฟUา 



~ ๒๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

 
๒)  ด+านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๑)  การส�งเสริมและการพัฒนากลุ�มสตรี 
๒.๒)  การจัดตั้ง  ปรับปรุงและการบริหารศูนย)พัฒนาเด็กเล็ก 
๒.๓)  การส�งเสริมสนับสนุนให�เด็กและเยาวชนซึ่งเปFนผู�พิการและด�อยโอกาส 
๒.๔)  การส�งเสริมสนับสนุนให�เด็กและเยาวชนในชุมชนร�วมกลุ�มกันจัดทํากิจกรรม

ในทางสร�างสรรค)กิจกรรมการพัฒนาต�างๆ  เช�น  ด�านศาสนา  ด�านกีฬาและการออกกําลังกาย  เปFนต�น 
๒.๕)  การให�ความสําคัญต�อการดูแลเอาใจใส�และช�วยเหลือผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ปkวย

เอดส)  ผู�ด�อยโอกาสในเขตพ้ืนท่ี 
๒.๗)  การให�ความสําคัญต�อการปUองกันการติดเช้ือเอดส)ในพ้ืนท่ี 
๒.๘)  การเผยแพร�ความรู�เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก�ประชาชน 
๒.๙)  การเฝUาระวังทางโภชนาการและแก�ไขป5ญหาการขาดสารอาหารและโรคอ�วนให�

เด็กอายุ  ระหว�าง  ๐ - ๖ ปV 
๒.๑๐) การเฝUาระวังปUองกันและควบคุมโรคติดต�อสําคัญในเขตเทศบาล 
๒.๑๑) การให�ความรู�และคําแนะนําในการเสริมสร�างภูมิคุ�มกันและดูแลสุขภาพหญิงมี

ครรภ)แม�และเด็ก 
๒.๑๒) การเผยแพร�ให�ความรู�เรื่องอนามัยส่ิงแวดล�อมให�กับประชาชน 
2.13)  การส�งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส�งเสริมให�

ประชาชนนํากลับมาใช�ประโยชน) 
2.14)  การรณรงค)การปลูกต�นไม�หรือการดูแลรักษาต�นไม�  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใน

เขตเทศบาล 
2.15)  การให�ความสําคัญในการอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
2.16)  การรณรงค)ให�ประชาชนในชุมชนเกิดความรู�  ความเข�าใจเกี่ยวกับแนวทางใน

การปUองกันทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู�อย�างจํากัดให�เกิดประโยชน)สูงสุด 
 

๓)  ด+านการเมืองและการบริการ 
๓.๑)  การให�ความช�วยเหลือผู�ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนท่ี 
๓.๒)  การให�ความรู�เกี่ยวกับการปUองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
๓.๓)  การส�งเสริมสนับสนุนการปUองกันป5ญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติด

ในเยาวชนและประชาชน 
๓.4)  การอบรมให�ความรู�เรื่องประชาธิปไตยส�งเสริมการสร�างวินัยมีความสามัคคีใน

ชุมชน       
๔)  ด+านเศรษฐกิจ 

๔.๑)  การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให�เปFนไปตามศักยภาพของชุมชน 
๔.๒)  การเปEดโอกาสให�ประชาชนในพ้ืนท่ีเข�ามามีส�วนร�วมในการอนุรักษ)  พัฒนาและ

ได�รับประโยชน)จากแหล�งท�องเท่ียวท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี 
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๔.๓)  การส�งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนในพ้ืนท่ีนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการ
ดําเนินชีวิต 

๕.๕)  การส�งเสริมและสนับสนุนให�ทําการเกษตรปลอดสารพิษ 
5)  ด+านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

๖.๑)  การดูแลรักษา อนุรักษ)มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส�งเสริม
สนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิป5ญญาและประเพณีท่ีดีงามของท�องถิ่น 

๖.๒)  การส�งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 
 

 ๒.๓  เปPาประสงค> 
  ๑)  การได�รับบริการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานให�มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  ประชาชนมีความรู�และบํารุงรักษาศิลปวฒันธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมรีายได�เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได� 
๔)  มลภาวะและส่ิงแวดล�อมไม�เปFนพิษทําให�ชุมชนน�าอยู�อย�างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครฐัท่ีดแีละมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 
 

 ๒.๓  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล�งน้าํในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นร�อยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตเทศบาลมโีครงสร�างพ้ืนฐานให�ประชาชนได�ใช�บริการร�อยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรู�มากขึ้นร�อยละ ๙๐  และศิลปวฒันธรรมอันดียังคงอยู� 
   ๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร�อยละ ๘๐ มีความรู�และมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียว 
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดขีึ้นร�อยละ  ๑๐  
   ๖)  หมู�บ�านมีรายได�เพ่ิมขึ้นในอัตราร�อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได�มากขึ้น 
   ๗)  หมู�บ�านในเขตเทศบาลร�อยละ  ๖๐  น�าอยู�อย�างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัตงิานท่ีมีประสิทธิภาพสูงร�อยละ  ๖๐  
   ๙)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัตงิานท่ีมีประสิทธิภาพสูงร�อยละ  ๖๐  
 
 ๒.๖  กลยุทธ> 

๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร�างแหล�งน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแก�ไขป5ญหาน้ําท�วมและน้ําแล�ง 

๒)  ส�งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให�เปFนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๓)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด�านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให�เปFนผู�มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๔)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ) พืชและเมล็ดพันธุ) พืชท่ีดีมีคุณภาพ  ส�งเสริมให�เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ)พืชใหม�ๆ ท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร�วมมือและให�ความร�วมมือกับหน�วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
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๕)  ลดต�นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค�าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให�มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร�วมมือและให�ความร�วมมือกับหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๖)  ส�งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค�าทางการเกษตร และเพ่ิมช�องทางตลาด 
๗)  ส�งเสริมประชาชนในท�องถิ่นให�มีการเล้ียงสัตว)เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหน�วยและ

เพ่ือการอนุรักษ)  
๘)  ส�งเสรมิและพัฒนาบทบาทของผู�นําชุมชน  คณะกรรมการหมู�บ�านและชุมชนให�เข�มแข็ง 
๙)  ส�งเสรมิความเข�มแข็งของชุมชน 
๑๐)  ส�งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวติของเด็ก  เยาวชน  สตร ี ผู�สูงอายุ  ผู�พิการ  

ผู�ด�อยโอกาส  ประชาชน และคุ�มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๑)  ส�งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท�องถิ่น   
๑๒)  ปUองกันและแก�ไขป5ญหาการเสพ  การผลิตและการจําหน�ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๑๓)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือให�บริการประชาชน และรับทราบป5ญหา  อุปสรรค และความ

ต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
๑๔)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน (อสม) 
๑๕)  ส�งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให�มีสุขภาพแข็งแรง โดยให�การ

เรียนรู�การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปUองกันโรค การใช�ยาอย�างถูกต�อง การรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน)และการเข�ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด�านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย) 

๑๖)  ส�งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานให�สอดคล�องกับความ
จําเปFนและความต�องการของประชาชน 

๑๗)  ก�อสร�าง ปรับปรุงเส�นทางการคมนาคมอย�างท่ัวถึง 
๑๘)  พัฒนาฟ��นฟูและส�งเสริมกิจกรรมด�านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท�องถิ่น  โดยการอนุรักษ)สืบสานต�อและเช่ือมโยงสู�กิจกรรมการท�องเท่ียว 
๑๙)  ปรับปรุงโครงสร�างการบริหารงาน ให�รองรับการปฏิบัติภารกิจหน�าท่ี  ตามท่ีกฎหมาย

กําหนดอย�างมีประสิทธิภาพ  
๒๐)  นําระบบสารสนเทศมาใช�ในการบริหารงานภายในองค)กร   
๒๑)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให�ได�รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู� เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให�เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการส่ือสารและร�วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๒๒)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น ร�วมกันระหว�างหน�วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค)กรปกครองส�วนท�องถิ่น เพ่ือพัฒนาท�องถิ่น สร�างประโยชน)สูงสุด แก�ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 

๒๓)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๒๔)  ส�งเสริม  สนับสนุนและร�วมมือกับส�วนราชการ  หน�วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค)กรท่ี
เกี่ยวข�องในการเตรียมความพร�อมในการปUองกันภัย และการช�วยเหลือผู�ประสบภัย 

๒๕)  ส�งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล�องวงจรปEดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ โดย
สร�างความอบอุ�นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สินของประชาชน 
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๒๖)  สนับสนุนการฝ�กอบรมจัดตั้งและอบรมฟ��นฟูตํารวจบ�านและอาสาสมัครปUองกันภัยฝkาย
พลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๒๗)  พัฒนาฟ��นฟูและอนุรักษ)ธรรมชาติ ส่ิงแวดล�อม แหล�งน้ํา ลุ�มน้ําลําคลองและปkาไม�ให�มี
ความอุดมสมบูรณ) 

๒๘) รณรงค)สร�างจิตสํานึกเพ่ือปUองกันและแก�ไขป5ญหามลพิษและป5ญหาส่ิงแวดล�อมของชุมชน
ท�องถิ่นทุกระดับ   

๒๙)  จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร> 

๑)  การพัฒนาชุมชนให�น�าอยู�มคีวามเข�มแข็ง โดยได�รับบริการสาธารณะด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน
ท่ีจําเปFนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่น 
๓)  ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข�มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกําจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล�อมท่ีมีอย�างย่ังยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 
แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห) 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

7) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานการเกษตร 
  10) แผนงานการพาณิชย) 
  11)แผนงานงบกลาง 
 

**************************** 
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ส�วนท่ี ๓ 
 
 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบุสูง  ได!กําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ%  สิ่งท่ีใช!เป(นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช!ในการ
รวบรวมข!อมูลแผนพัฒนาท่ีได!กําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต-อการพัฒนาท!องถ่ิน  ข!อมูลดังกล-าวเป(นได!ท้ังข!อมูลเชิงปริมาณ  
และข!อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป(นและสําคัญในการนํามาหาค-าและผลของประโยชน%ท่ีได!รับจากแผนพัฒนา  เป(น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล!องของ
ยุทธศาสตร%และโครงการ  แบบตัวบ-งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข!อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห%ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต-างๆ ท่ีสอดคล!องกับบริบทของท!องถ่ิน  โดยเครื่องมือท่ีใช!ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล บุสูง  ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  
(ระหว-างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยไช�แบบการ
ติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ�งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ�งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป((นเครื่องมือท่ีใช!!วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในด!านต-างๆ  ซ่ึงสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข!อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท!อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงสามารถ 
เป(นเครื่องมือท่ีใช!ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ%/แผนงาน  ซ่ึงตัวบ-งชี้
การปฏิบัติงานจะเป(นการรวบรวมข!อมูลเก่ียวกับปDจจัยน้ําเข!า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช-วยในการวิเคราะห%การดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน  ตลอดจนใช!เป(นข!อมูลในการปรับปรุง
การทํางานต-อไปเง่ือนไขสําคัญของตัวแบบบ-งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส-วนร-วมของผู! มีส-วนได!ส-วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการกําหนดตัวบ-งชี้ เพราะจะเป(นการสร!างความเข!าใจร-วมกัน  ตลอดจนการใช!ตัวบ-งชี้เหล-านั้นใน
การดําเนินการช-วยในการตัดสินใจได!ต-อไป การใช!ตัวบ-งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกําหนดเปXาหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบ-งชี้ท่ีกําหนดไว!ในบางแผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยล-วงหน!า 
(eariy warning system)  เพ่ือให!ทราบข!อผิดพลาดจากการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนว-าเป(นไปตามแนวทางท่ีได!วางไว!
หรือไม-  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพ่ือให!ทราบรายละเอียดของข!อมูลท่ีจําเป(น  
 
๒.  ความสําคัญของการใช�แบบตัวบ�งช้ีการปฏิบัติงาน 

๒.๑  ทําให!ทราบได!ว-าสิ่งท่ีได!ดําเนินการไปนั้นมีความก!าวหน!ามากน!อยเพียงใด สําเร็จหรือไม- สําเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม-  

๒.๒  สามารถคาดการณ%ล-วงหน!าได!ว-าอะไรจะเกิดข้ึน  ต-อไปในอนาคตผู!ท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมเหล-านั้นจะหา
วิธีการแก!ไขปDญหาท่ีจะเกิดข้ึนได!ทันต-อ เหตุการณ% หรือแม!ว-าเหตุการณ%จะสิ้นสุดแล!วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดท่ีได!
จะเป(นประโยชน%ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให!การปฏิบัติงานต-อไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประ
สงค%อย-างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

ผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 



~ ๒๘ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

๒.๓  เพ่ือนําไปสู-การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค%กรปกครองส-วนท!องถ่ินท่ีดีข้ึน 
๒.๔  เป(นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใช!เป(นเกณฑ%พิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล (Bonus) แก-ข!าราชการและลูกจ!างของส-วนราชการต-างๆ โดยคาดหวังว-าจะเป(นเครื่องมือกระตุ!นให!ข!า
ราชการทํางานอย-างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเป(นธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงค?ในการใช�แบบตัวบ�งช้ีการปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให!ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให!ทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให!ทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ     
 

๔.  ข้ันตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบ�งช้ีการปฏิบัติงาน  
๔.๑  กําหนดตัวบ-งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  กําหนดเกณฑ%การประเมินตัวบ-งชี้ 
๔.๓  ดําเนินการประเมินตามตัวบ-งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ-งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑  การกําหนดตัวบ�งช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร?การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓) และท่ีเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี ๑  ดังนี้  
               ตัวบ-งชี้ท่ี  ๑  :  ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร% (๕  คะแนน) 

ตัวบ-งชี้ท่ี  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร% (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาส่ีปM (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   

ตัวบ-งชี้ท่ี  ๓  :  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป9 (๕  คะแนน) 

ตัวบ-งชี้ท่ี  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ป9 (๕  คะแนน)    
(๓)  การนําแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ-งชี้ท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบ-งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
 

ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน 



~ ๒๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

๔.๒  กําหนดเกณฑ?การประเมินตัวบ�งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ข้ึนไป  =  พอใช! 
ตํ่ากว-า  ๒๐     =   ต!องปรับปรุง 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี  ๑   :  ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร? 
เกณฑ?ตัวช้ีวัด  :   มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

�  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได!  ๕  คะแนน 
�  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน     ได!  ๔  คะแนน 
�  มีการดําเนินการ ๖ – ๗  ข้ันตอน   ได!  ๓  คะแนน 
�  มีการดําเนินการไม-ถึง ๖  ข้ันตอน   ไม-ได!คะแนน 
 
 
 
 
 



~ ๓๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ�งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร? 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได�   ๕   . 

ลําดั
บที่ 

การดําเนินการ มีการดําเนินการ 
(ใส�เครื่องหมาย �) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท!องถิ่นจัดประชุมประชาคมท!องถิ่น  ส-วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข!อง เพื่อแจ!งแนวทางการพัฒนาท!องถิ่น  รับทราบปDญหา  
ความต!องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข!องตลอดจนความช-วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามา
กําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร%การพัฒนา  โดยให!นําข!อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน-วยงานต-างๆ และข!อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร%การพัฒนา  

� 

๒ คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา   � 
๓ คณะกรรมการได!นําข!อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน-วยงานต-างๆ และข!อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร%การพัฒนา � 
๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร% � 
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท!องถิ่น � 
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร% � 
๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ � 
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร-างแผนยุทธศาสตร% � 
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร-างแผนยุทธศาสตร% � 

๑๐ ผู!บริหารประกาศใช!แผนยุทธศาสตร%การพัฒนาได!ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘   � 
มีการดําเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

ตัวบ�งชี้ที่  ๒... 
 
 
 
 



~ ๓๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

ตัวบ�งช้ีท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร? 
เกณฑ?ตัวช้ีวัด  :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

�  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได!  ๕  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได!  ๔  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได!  ๓  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณาตํ่ากว-า  ๘๐   คะแนน  ไม-ได!คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ�งช้ีท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร? 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได�   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได� 
แผนยุทธศาตร%การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร?การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  

ของเทศบาลตําบลบุสูง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 

๑.  ข�อมูลสภาพท่ัวไปขององค?กรปกครองส�วนท�องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห?สภาวการณ?และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร? ประกอบด�วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสยัทัศน% (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร% (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปXาประสงค%ของแต-ละยุทธศาสตร% (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวช้ีวัดและค-าเปXาหมายของแต-ละประเด็นยุทธศาสตร% (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ%ของแต-ละประเด็นยทุธศาสตร% (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต-ละประเด็นยุทธศาสตร% (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี  ๓... 

 
 
 
 



~ ๓๒ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

ตัวบ�งช้ีท่ี  ๓   :  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปM  
เกณฑ?ตัวช้ีวัด  :   มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

�  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได!  ๕  คะแนน 
�  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน     ได!  ๔  คะแนน 
�  มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ข้ันตอน   ได!  ๓  คะแนน 
�  มีการดําเนินการไม-ถึง ๖  ข้ันตอน   ไม-ได!คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ�งช้ีท่ี  ๓ : ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาส่ีปM  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได�   ๕   . 

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ 
(ใส�เครื่องหมาย �) 

๑ กําหนดสัดส-วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด-วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ%การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท!องถ่ินขององค%กรปกครองส-วนท!องถ่ิน   

� 

๒ มีผู!เข!าร-วมประชุมประชาคมท!องถ่ินมากกว-าร!อยละ ๖๐ ของสัดส-วน � 
๓ มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร%และแนวทางการ

พัฒนาขององค%กรปกครองส-วนท!องถ่ินในเขตจังหวัดรวมท้ังวิสัยทัศน%  พันธกิจ  
จุดมุ-งหมาย 

� 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา � 
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท!องถ่ิน � 
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา � 
๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ � 
๘ มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร-างแผนพัฒนา � 
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร-างแผนพัฒนา � 

๑๐ ผู!บริหารประกาศใช!แผนพัฒนาได!ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ � 
มีการดําเนินการครบ  ๑๐  ข้ันตอน   

 
  
 

ตัวบ�งช้ีท่ี  ๔... 
 
 
 
 
 



~ ๓๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

ตัวบ�งช้ีท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาส่ีปM  
เกณฑ?ตัวช้ีวัด  :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

�  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได!  ๕  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได!  ๔  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได!  ๓  คะแนน 
�  ประเด็นการพิจารณาตํ่ากว-า  ๘๐   คะแนน  ไม-ได!คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ�งช้ีท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาส่ีปM 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได�   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได� 
แผนพัฒนาสี่ป9 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล!องของ
ยุทธศาสตร%และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสี่ปM (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

เพ่ือสอดคล�องกับยุทธศาสตร?และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 

ท่ีได� 
๑. การสรุปสถานการณ?การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปMไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปMไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร?การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด�วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค%สอดคล!องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค%มคีวามเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปXาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู-การตัง้งบประมาณได!ถูกต!อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เปXาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล!อง ต-อเน่ืองกับระยะเวลาป9 (๓ ป9)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล!องกับเปXาหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต!องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ-านมา ๓ ป9ย!อนหลัง ตามความเป(นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต-ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป9 ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล!องกับวัตถุประสงค%และผลท่ีคาดว-าจะได!รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได!ถูกต!องตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว-าจะได!รับ สอดคล!องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดว-าจะได!รับ สอดคล!องกับวัตถุประสงค%   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน-วยงานรับผดิชอบหลกัสอดคล!องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 

 
 



~ ๓๔ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

ตัวบ�งช้ีท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ  

เกณฑ?การประเมิน  :  การดําเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
�  ดําเนินการได!มากกว-าร!อยละ ๕๐    ได!  ๕  คะแนน 
�  ดําเนินการได!มากกว-าร!อยละ ๔๐  ได!  ๔  คะแนน 
�  ดําเนินการได!ร!อยละ ๓๐ ข้ึนไป  ได!  ๓  คะแนน 
�  ดําเนินการได!ต่ํากว-าร!อยละ ๓๐  ไม-ได!คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ�งช้ีท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได�   4   . 

การดําเนินการ จํานวน
โครงการ 

ร�อยละ 
 

คะแนน 

แผนพฒันาส่ีปM(พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖4)(เฉพาะปM 
61) 

202 - - 

แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1 

111 54.95 - 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย 
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

155 ๑๐๐ - 

การดําเนินงานจริง ประจําป9งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว-างตุลาคม ๒๕60 ถึง 
มีนาคม ๒๕๖1) 

84 41.58 4 

 

หมายเหตุ  :  คํานวณร�อยละจากแผนพัฒนาส่ีปM (เฉพาะปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ�งช้ีท่ี  ๖... 
 
 
 



~ ๓๕ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

ตัวบ�งช้ีท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
เกณฑ?การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

�  ไม-มีผลกระทบ      ได!  ๕  คะแนน 
�  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได!  ๔  คะแนน 
�  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได!  ๓  คะแนน 
�  มีผลกระทบมากกว-า ๓  โครงการ  ไม-ได!คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ�งช้ีท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได�   ๕   . 

โครงการท่ีดําเนินการ จํานวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการท่ีดําเนินการ 
(เมษายน ๒๕61 ถึง กันยายน  ๒๕๖1)   

84 ไม-มีผลกระทบ ๕ 

 
 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ�งช้ี 
ลําดับท่ี ตัวบ�งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 

๑ ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร% ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร% ๕ ๕ 
๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป9 ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสี่ป9 ๕ ๔ 
๕ การดําเนินโครงการ ๕ 4 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒8 
 
ข�อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ-งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนท่ีได!  ๒8  คะแนน  ซ่ึงมากกว-า  ๒๕  คะแนน  คือ
พอใช!  โดยคะแนนท่ีมีค-าน!อยคือ  ตัวบ-งชี้ท่ี 4-๕  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ป9และการดําเนินโครงการ  ได!  4  คะแนน  
จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   

 
 
ข�อเสนอแนะ   

การดําเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเปXาหมายท่ีกําหนดเอาไว!ในแผนพัฒนา  ซ่ึงผู!บริหารได!เร-งรัดในการ
ดําเนินโครงการแต-มีอุปสรรคเรื่องสภาพสิ่งแวดล!อมภัยธรรมชาติ  เนื่องจากในครึ่งป9งบประมาณ  เทศบาลสามารถ
ดําเนินการได!เพียงร!อยละ  49.35  ทําให!สิ้นป9งบประมาณเทศบาลสามารถดําเนินการให!บรรลุวัตถุประสงค%ท่ีกําหนด
ไว!ในแผนพัฒนาได!  เพราะไม-สามารถดําเนินการแก!ไขปDญหาให!กับประชาชนได!ตามความต!องการสูงสุดของประชาชน  

 



~ ๓๖ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

 
 

 
 
 
 
ช่ือโครงการ : .............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
 

ผู�รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ตําแหน-ง .............................................. 
 

สังกัด : สํานัก/กอง ................................................................................................................................... 
 
คําอธิบาย  :  ให�ใส�เครื่องหมาย � ในช�องท่ีเลือก 
ลําดับท่ี ประเด็นการประเมิน (ตัวบ�งช้ี) ไช� ไม�ไช� 

๑ เป(นโครงการท่ีประชาคมท!องถ่ินเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท!องถ่ิน (ด!านการเกษตรและ
แหล-งน้ํา) ท่ีเกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป(นโครงการท่ีอยู-ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล!องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได!ดําเนินโครงการ   
๕ ดําเนินโครงการตามห!วงเวลาท่ีกําหนดเอาไว!ในแผนการดําเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการดําเนินโครงการ    
๗ กลุ-มเปXาหมายร!อยละ  ๕๐  ข้ึนได!รับประโยชน%   
๘ การเบิกจ-ายงบประมาณได!ร!อยละ ๕๐ ข้ึนไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู!เข!าร-วมโครงการร!อยละ ๕๐ ข้ึนไป   
 
 
 

**************************  

แบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 



~ ๕๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

ส�วนท่ี  ๔  
 

 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน     พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข�อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�อ ๑๓  และข�อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ�  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป<ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาสามป<ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ได� กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  จะต�องดําเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท�องถ่ิน (แผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป< 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร�และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพ่ือให�การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสูง  เปBนไปด�วยความถูกต�องและมี
ประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล�าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบุสูง  จึงได�ดําเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสี่ป< (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร�และโครงการ  
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   
 

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร!การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ�  ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสี่ป<ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๔  แบบ
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป< และ ข�อ ๗  การวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท�องถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ให�เปBนหน�าท่ีของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ให�ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต�วันประกาศใช�
แผนพัฒนาท�องถ่ิน และดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไว�ตามนัยหนังสือดังกล�าวข�างต�นและเอกสารคําอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งท่ีส�งมาด�วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช�เปBนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ได�ตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานให�ผู�บริหารทราบ และเปBนข�อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินต�อไป    

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท�องถิ่น 



~ ๕๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบุสูง  ได�ดําเนินการวัดคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต�วันประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�ดังกล�าว  โดย
ได�ดําเนินการวัดคุณภาพแผน ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  
ดังนี้ 

 
การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร!การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
ของเทศบาลตําบลบุสูง 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได5 
๑.  ข5อมูลสภาพท่ัวไปขององค!กรปกครองส�วนท5องถ่ิน ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห!สภาวการณ!และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร! ประกอบด5วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน� (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร� (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปKาประสงค�ของแต�ละยุทธศาสตร� (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค�าเปKาหมายของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ�ของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาส่ีป: (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความ
สอดคล5องของยุทธศาสตร!และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป<ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๒  
หน�า ๒๐  ข�อ ๔.๓  วรรค ๓  ให�ใช�แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว�  ซ่ึงเปBนส�วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต�วันท่ีประกาศใช�แผนพัฒนาสี่ป<  (แนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป<เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร�และโครงการ  หน�า 
๒๑) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบุสูง  ได�ดําเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาสี่ป< (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร�และโครงการ  ภายใน 
๔๕  วัน  นับแต�วันประกาศใช�แผนพัฒนาสี่ป<  โดยได�ดําเนินการติดตามและประเมินผลเม่ือวันท่ี  22  กรกฎาคม  
๒๕๕๙  (เวลา  ๐๙.๐๐ น.)  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลบุสูง  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาสี่ป<เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร�และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

 



~ ๕๒ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

แนวทางการพิจาณณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาส่ีป:  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพ่ือสอดคล5องของยุทธศาสตร!และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได5 
๑. การสรุปสถานการณ!การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาส่ีป:ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาส่ีป:ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร!การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด5วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค�มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปKาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู�การต้ังงบประมาณ
ได�ถูกต�อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เปKาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�อง ต�อเนื่องกับระยะเวลา
ป< (๓ ป<)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล�องกับเปKาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ�านมา ๓ ป<ย�อนหลัง ตามความเปBนจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต�ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป< ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค�และผลท่ีคาด
ว�าจะได�รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได�ถูกต�องตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค�   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน�วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล�องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. 
๐๔ 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสงู  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว+างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

ส�วนท่ี  ๕ 
 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน     พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข�อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�อ ๑๓  และข�อ ๑๔  ประกอบกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินในฐานะหน�วยงานท่ี
มีอํานาจหน�าท่ีส�งเสริมองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีการบริหารกิจการบ�านเมือง  ท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการทํางานให�มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต�องการประชาชน  เพ่ือให�การดําเนินงานมุ�งสู�
เปKาหมายดังกล�าว กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินได�ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใช�จ�ายงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (e-Plan) ซ่ึงเปBนระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร�ภายใต�แนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต�ใช�อย�างเหมาะสม  ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ใช�เปBนข�อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ท้ังนี้ ได�มีการดําเนินงานมาอย�างต�อเนื่องถึงปYจจุบัน 

 

 เพ่ือให�ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบุสูง  ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว�างเดือนเมษายน ๒๕61 – กันยายน ๒๕๖1) เปBนไปด�วยความถูกต�องและ
บรรลุเปKาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข�อสั่งการของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินดังกล�าว  เทศบาล
ตําบลบุสูง  จึงได�ดําเนินการนําเข�าข�อมูลแผนพัฒนาสี่ป< (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
ในระบบ e-plan  และได�นําข�อมูลในระบบอีแพลนดังกล�าวมาใช�ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  
รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน e-plan ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

(ระหว�างเดือนเมษายน  ๒๕61 – กันยายน  ๒๕๖1) 
(www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลด�วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 



ยุทธศาสตร
การพัฒนา
จํานวนโครงการที่ปรากฏอยู�ใน

แผนพัฒนาสี่ป  ป  2561

จํานวนโครงการตามเทศ
บัญญัติและแผน

ดําเนินงานป  2561

คิดเป.นร/อยละของโครงการใน
แผนสี่ป  ป  2561

จํานวนโครงการที่ได/
ดําเนินการในป  2561

คิดเป.นร/อยละของโครงการใน
แผนสี่ป  ป  2561

1.การพัฒนาด/านโครงสร/างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม

103 18 17.48 14 13.59

2.การพัฒนาด/านเศรษฐกิจ 12 10 83.33 2 16.67

3.การพัฒนาด/านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 19 172.73 14 127.27

4.การพัฒนาด/านสังคมและคุณภาพชีวิต 27 15 55.56 9 33.33

5.การพัฒนาด/านการเมืองและการบริหาร 49 49 100.00 45 91.84

รวม 202 111 54.95 84 41.58
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บัญชีสรุปงบหน�ารายละเอียดโครงการและงบประมาณ   ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2561
ของเทศบาลตําบลบุสูง

ตําบลบุสูง  อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสี่ป'(พ.ศ.2561-2564)  ประจําป' 2561



ยุทธศาสตร

จํานวนงบประมาณที่ปรากฏอยู�ใน

แผนพัฒนาสี่ป  ป  2561
จํานวนงบประมาณตาม

แผนดําเนินงาน ป  2561

        คิดเป.นร/อยละของ       
    งบประมาณในแผนสี่ป       
          ป  2561

จํานวนงบประมาณที่ได/
ดําเนินการในป  2561

คิดเป.นร/อยละของงบประมาณ
ในแผนสี่ป  2561

1.การพัฒนาด/านโครงสร/างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม

71,080,125
6,858,100 9.65 4,797,498.00 6.75

2.การพัฒนาด/านเศรษฐกิจ 870,000 440,000 50.57 146,183.00 16.80

3.การพัฒนาด/านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9,960,000

4,570,800 45.89 3,173,496.00 31.86

4.การพัฒนาด/านสังคมและคุณภาพชีวิต 15,390,450 15,558,000 101.09 14,580,639.00 94.74
5.การพัฒนาด/านการเมืองและการบริหาร 640,000 1,097,200 171.44 1,109,190.00 173.31

รวม 97,940,575 28,524,100 29.12 23,807,006.00 24.31
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