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คำนำ 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ  29  ได้
กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น  ซึ ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธ ีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   

 ดังนั ้น  เพื ่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลคำอาฮวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่  1/2564  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  ถึง  
มีนาคม พ.ศ. 2564) ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน  สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการให้กับประชาชน
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 

 
  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
กองวิชาการแผนงานและงบประมาณ 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกเทศมนตรี  สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ  ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบล                     
คำอาฮวน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือ       
การพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกเทศมนตรีตำบล สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกองต่างๆ บุคลากรของ
เทศบาลตำบลคำอาฮวน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล
บางทรายน้อย   

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลตำบลคำอาฮวน ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตาม
และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั ่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : เทศบาลตำบลคำอาฮวน ประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 5 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
  1. เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการบริหารราชการท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ซึ ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ    
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลคำอาฮวน          
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการ
กองต่างๆ ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตำบลคำอาฮวน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้      

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      

  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู ้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวนต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวน  ได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดว ัตถ ุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
                    2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้       
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลคำอาฮวน 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
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เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวน โดยอย่าง
น้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวน หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน
สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวน มีอำนาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริห ารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
   เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้
เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ
หร ือโดยการสร ้างเคร ื ่องการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น ได ้แก ่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลคำอาฮวน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตาม

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงาน
ผล 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลคำอาฮวนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บขอ้มูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวน กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล 
คำอาฮวน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกหกเดือน และสรุปภาพรวมของครั้งที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มี    
อยู่จริงในเทศบาลตำบลคำอาฮวน มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที ่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที ่ต่อเนื ่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่ง     
วัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอเมืองมุกดาหาร และจังหวัดมุกดาหารด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวน กำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
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  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื ่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลคำอาฮวน เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้       
                3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวน กำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น 
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง ผู ้ได้รับผลกระทบมีความเกี ่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi- formal interview) ซ ึ ่ งใช ้แบบส ัมภาษณ์แบบม ีโครงสร ้าง (structure interviews) 
ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลคำอาฮวน ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวน มี
การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลคำอาฮวน คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
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๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับสำนัก กองต่างๆ ของเทศบาล
ตำบลคำอาฮวน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลคำอาฮวน แต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่างๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลคำอาฮวน 
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ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น       
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวนเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี 
พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่กำหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 
แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์: เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า 
  กลยุทธ์ที่ 1. การปรับโครงสร้างทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
  กลยุทธ์ที่ 2. การส่งเสริมการทางการเกษตรเพ่ือการบริโภค และอุตสาหกรรม 
  กลยุทธ์ที่ 3. ยกระดับมาตรฐานการเกษตร 
  กลยุทธ์ที่ 4. ส่งเสริมการแปรรูป และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ประตูการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคน และเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการกับประเทศเพ่ือนบ้าน (อาเซียน) 
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแรงงานให้มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงานเพื่อรอง รับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์และความมั่นคงด้านพลังงานเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง 
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
ธรรมะ และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดตามแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ 
  กลยุทธ์ที่  3 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 4  ขยายความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวระหว่างเครือข่ายและ
พันธมิตร  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาการให้บริการทางการศึกษา ทังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สนับสนุนให้มีสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ และท่ัวถึง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสวัสดิการ โครงสร้างพื้นฐานและความม่ันคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้ เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 2 การป้องกัน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการขยะและของเสีย เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 5 การป้องกัน และฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
  กลยุทธ์ที่ 1 กำหนดพ้ืนที่ดำเนินการที่มีผลกระทบต่อภัยคุกคามชายแดน 
  กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรและเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงชายแดน 
  กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และด้านยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด      
  วิสัยทัศน์ อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
  “สังคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความมั่นคง ดำรงอยู่คู่การท่องเที่ยว หนึ่งเดียวการศึกษาดี มี
มาตรฐานสากล บูรณาการสู่อาเซียน ” 
  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
  ยุทธศาสตร์ที่  1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์ที่  2   เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่  3   เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4   เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  5   เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่  6   เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่  7   เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน มีรายละเอียด ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สู่เสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

พันธกิจ 
   1)  จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
   2)  ส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ นันทนาการ สาธารณภัย 
   3)  ส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   4)  รณรงค์ กำจัดขยะมูลฝอย ลดการเผาในที่โล่ง และอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
   5)  พัฒนาการเมืองการบริหาร 
   6)  ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง เพ่ือขยายการค้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   7)  นำหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาปฏิบัติ 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
           1)  การคมนาคม มีความสะดวก รวดเร็ว  สาธารณูปโภคเพ่ิมขึ้น ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึง 
       2)  พัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมเยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง  มีสุขภาพ  และคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        3)  ประชาชนมีจิตสำนึก ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป 
        4)  ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการเผา ลดปริมาณขยะในครัวเรือน ช่วยลดภาวะ
โลกร้อนและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
       5)  เพ่ือให้การบริหารงาน เป็นไปด้วยความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วม 
      6)  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งขึ้น ประชาชนพึ่งตนเองได้ และลดปัญหาความยากจน 
      7)  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วิสัยทัศน์ 
 
        “ชุมชนน่าอยู่คู่วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาความรู้สู่อาเซียน” 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น           
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวนโครงการ จำนวนเงิน จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ 65 36,268,502 20 4,740,902 
2.  ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 33 15,528,820 32 18,199,500 
3.  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 17 7,929,380 16 7,049,570 
4.  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 24 3,165,470 23 3,093,838 
5.  ด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 5 5,850,000 - - 
6.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 1,069,000 7 1,074,000 

รวม 151 69,811,172 98 34,157,810 
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1.3  ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณตามเทศบัญญัติ  67,761,090 บาท) 
      (สรุปรายงาน  ครั้งที่  1/2564 ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2563 – 31  มีนาคม  2564)  
    

 
ยุทธศาสตร์ 

งบตามเทศบัญญัติ เงินสะสม งบอ่ืนๆ รวม 
จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ 4,740,902  5,000,000 - - - 9,740,902  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 18,199,500  - - - - 18,199,500  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7,049,570  300,000 - - - 7,349,570  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 3,093,838  - - - - 3,093,838  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน                 
การค้าและการเกษตร 

-  - - - - -  

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1,074,000  - - - - 1,074,000  

รวม 34,157,810  5,300,000  - - 39,457,810  
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๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนนิงาน     
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จำนวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏ

ในแผนฯ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ 

65 20 30.76 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

33 32 96.96 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

17 16 94.11 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

24 23 95.83 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการลงทุน การค้าและ
การเกษตร 

5 0 0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 7 100 

รวม 151 98 64.90 
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1.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
 

ลำดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1 แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการ

ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก 
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี 
และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานะการคลังของท้องถิ่น 

2 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่
ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 

ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็น
ความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายอย่างจริงจัง 

4 งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตาม
แผนปฏิบัติ 

5 ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่
สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึง
วิกฤตการณ์ต่างๆ 

-หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำ
โครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น 

6 การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูล
ล่าช้า 

ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงาน
ผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว เพ่ือให้เทศบาลสามารถนำข้อมูลไปสรุป
ผลได้ 
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๒.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 
   (๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒  ดังนี้ 
   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวและให้การติดตามและประเมินผล
แผนมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่าง
ดี  รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น ใช้เป็นข้อแนะนำ
ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป คณะกรรมการติดตามฯ  จะต้องกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลฯ  ดังนี้ 
        ๑.  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
             ๑.๑  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังนี้ 
          -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ  ๗   
         -  คู ่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู ่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  และคู ่มือดังกล่าวให้คณะกรรมการคำนึงถึงจุดมุ ่งหมายสำคัญในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวน  ดังนี้ 
     ๑.๒  ให้คำนึงถึงจุดมุ่งหมายสำคัญ ดังนี้ 
    -  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
  -  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
  -  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
  -  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
  -  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
  -  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
  -  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
  -  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
  -  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : เทศบาลตำบลคำอาฮวน ประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 19 
 

              ๑.๓  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   
    ๑.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้หรือไม ่
    ๑.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
    ๑.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
    ๑.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
    ๑.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ  ดังนี้ 
 ๑.  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร ์
ของ อปท.  

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาแหล่งน้ำ 

39 22,838,500 38 24,464,000 29 18,363,000 52 36,268,502 
 

135 
 

79,847,500 

๒. ด้านการ 
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

34 16,272,320 33 15,786,320 31 15,891,320 33 15,528,820 
 

129 
 

63,366,280 

๓.  ด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

25 16,236,120 23 14,046,120 22 13,576,120 17 7,929,380 
 

89 
 

57,374,480 

๔.  ด้านการ
พัฒนาการเมือง
การบริหาร 

40 3,735,200 43 4,476,200 43 4,161,200 24 3,165,470 
 

171 
 

16,538,800 

5.ด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการลงทุน
การค้าและ
การเกษตร 

5 2,144,00 6 1,494,000 5 3,144,000 5 5,850,000 

 

 
22 

 

 
10,676,000 
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การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร ์
ของ อปท.  

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

6.ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 120,000 3 20,000 3 20,000 7 1,069,000 

 
14, 

 
1,091,000 

รวม 147 59,202,140 146 60,286,640 133 55,155,640 151 69,811,172 546 228,894,060 
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ส่วนที่  3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

3.1  แผนการดำเนนิงาน 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนนิการทั้งหมด แผนการดำเนนิงาน  
จำนวน 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จำนวน 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
โครงการ โครงการ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ 
65 43.04 36,268,502 51.95 20 30.76 4,740,902 13.87 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
33 21.85 15,780,820 22.60 32 96.96 18,199,500 53.28 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

17 11.25 7,929,380 11.35 16 94.11 7,049,570 20.63 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 24 15.89 3,165,470 4.53 23 95.83 3,093,838 9.05 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการ
ลงทุน การค้าและการเกษตร 

5 3.31 5,850,000 8.37 - - - - 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 4.63 1,069,000 1.53 7 100 1,074,000 3.14 

รวม 151 100 69,811,172 100 98 58.94 34,157,810 99.64 
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3.2  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนนิการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย  
จำนวน 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จำนวน 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จำนวน 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
โครงการ โครงการ โครงการ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ 65 43.04 36,268,502 51.95 20 20.40 4,740,902 13.87 2 7.40 992,000 8.37 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 33 21.85 15,780,820 22.60 32 32.65 18,199,500 53.28 9 33.33 6,593,900 55.64 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 17 11.25 7,929,380 11.35 16 16.32 7,049,570 20.63 5 18.51 2,850,051 24.05 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 24 15.89 3,165,470 4.53 23 23.46 3,093,838 9.05 11 40.74 1,413,786 11.93 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน 
การค้าและการเกษตร 

5 3.31 5,850,000 8.37 - - - - - - - - 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 4.63 1,069,000 1.53 7 7.14 1,074,000 3.14 - - - - 

 
รวม 

 

 
151 

 
100 

 
69,811,172 

 
100 

 
98 

 

 
99.97 

 
34,157,810 

 
99.97 

 
27 

 
100 

 
11,849,737 

 
100 
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                                    3.3  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร ์
งบตาม      

เทศบัญญัต ิ
เงินสะสม เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ 
 
1. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคำอาฮวน หมู่ 1 

499,800  496,000 /   

2. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงมนั หมู่ 5 

496,600  492,000 /   

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14 

499,800  496,000 /   

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 11 

313,000  311,000 /   

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ 12 

331,000  330,000 /   

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านพรานอ้น หมู่ 4 

499,800  496,000 /   

7. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
มุกดาหาร 

2,000,000     / 

8.ค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างแบบปรบั
ราคาได้ (คา่ k) 

100,902      

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหมืองบ่า ม.2 (เส้นทางข้าง
โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า ) 

 499,000   /  

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคำเขือง ม.3(เส้นทางจากบา้น
นายแต้ม ถึงบ้านนางวิลาวัลย์ กลิ่นแก้ว) 

 498,000   /  

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสะอาด ม.7 (เสน้ทางคุ้ม
นากอยถึงหลังโรงเรียนบ้านโนนสะอาด) 

 499,000   /  

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกสูง ม.8(เสน้ทางถนน
อนุรักษ์บำรุง ถึงที่พักสงฆ์นาเตย) 

 499,000   /  

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่าคราม ม.9 (เส้นทางบา้น
นานแทน ไชยายงค์ ถึงบา้นนายวน              
คนเพียร) 

 246,000   /  
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ยุทธศาสตร ์
งบตาม      

เทศบัญญัต ิ
เงินสะสม เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโค้งสำราญ ม.10                  
(เส้นทางหมู่บ้านออกไปทางปา่ช้า) 

 256,000   /  

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านพรานอ้น ม.13 (เส้นทางบา้น
พรานอ้น(วัดศรชีมชื่ืน่)-ชุมชนภนู้อย 

 499,000   /  

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหมืองบ่า ม.16 (เสน้ทางบ้าน
นายกันหา ศรีทอง ถึงบ้านนายสันติ 

 499,000   /  

17. โครงการเจาะน้ำบาดาล                  
บ้านหนองแต้ ม.11 

 54,000   /  

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนิคมหนองแต้ ม.11 (เส้นทาง
บ้านนายประยูร โพธิ์สุวรรณถึงสามแยก
บ้านนางติ๋ม บุญมา) 

 499,000   /  

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคำอาฮวน ม.15 (เสน้ทางหน้า
วัดอรัญญวาสี ถึงศูนยโ์ค) 

 499,000   /  

20. โครงการก่อสร้างถนนคันดนิพร้อม
ท่อลอดเหลี่ยม บ้านพรานอ้น หมู่ 13 
(นานายคำปาย -นานายสมัย อตุิลา              
(ทุ่งนาดง)) 

 453,000   /  
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ยุทธศาสตร ์
งบตาม      

เทศบัญญัต ิ
เงินสะสม เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคมและคุณภาพชีวิต 
 

1. การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดเก็บ
ขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน 

504,000  126,000 /   

2. ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉกุเฉิน 547,500  273,000 /   

3. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 7,000     / 

4. สนับสนุนชมรม To Be Number 
One ตำบลคำอาฮวน 

10,000     / 

5. โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่อง  
โรคเอดส์และเพศศึกษา 

15,000     / 

6. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา้ ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค          
คนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้า (กิจกรรม
สำรวจและขึน้ทะเบยีนสนุัขและแมว) 

15,000  15,000   / 

7. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา้ ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้ (กจิกรรม) 
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้) 

75,000  74,900   / 

8. เยาวชนไทยผนึกหัวใจ ต้านภัยยา            
เสพติด 

15,000  15,000   / 

9. โครงการการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

320,000  320,000   / 

10. โครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุ   
ทางถนน “เทศกาลปีใหม่ ” 

56,000  56,000 /   

11. โครงการรณรงค์เผาในที่โลง่ 20,000  20,000 /   

12. โครงการอบรมและสร้างเครือข่าย
การควบคุมไฟปา่ 

20,000  20,000 /   

13. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบล                 
คำอาฮวน 
 

20,000  20,000 /   
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ยุทธศาสตร ์
งบตาม           

เทศบัญญัต ิ
เงินสะสม เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

14. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน      (อปพร.) 

20,000  20,000 /   

15. โครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุ   
ทางถนน “เทศกาลสงกรานต์ ” 

56,000  42,000 /   

16. โครงการฝึกทบทวนและหรือจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) 

50,000  4,000 /   

17. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ
กฎจราจร 

20,000     / 

18. โครงการฝึกอบรมอาชีพ 19,800     / 

19. โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและ
เยาวชนตำบลคำอาฮวน 

55,000     / 

20. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและ
พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลคำอาฮวน 

9,700     / 

21. โครงการพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการตำบลคำอาฮวน 

19,000     / 

22. โครงการพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สงูอาย ุ

123,500     / 

23. โครงการลานกิจกรรมสร้างสุขแก่
ผู้สูงอาย ุ

27,800     / 

24. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายตุำบล            
คำอาฮวน 

37,000     / 

25. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี
ตำบลคำอาฮวน 

15,400     / 

26. โครงการส่งเสริมสนับสนนุการ
ดำเนินงานตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 

40,000     / 

27.โครงการเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 12,346,800  5,690,500  /  

28.โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 3,552,000  1,692,200  /  
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ยุทธศาสตร ์
งบตาม                      

เทศบัญญัต ิ
เงินสะสม เบิกจ่าย 

ดำเนินการ
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

29. โครงการเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์ 42,000  21,000  /  

30. เงินสำรองจ่าย 100,000  208,000  /  

31. โครงการสุขาภิบาลอาหาร 20,000     / 
32. โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

25,000     / 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 100,000     / 

2. โครงการจัดแสดงผลงานหนนู้อยของ            
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

20,000  14,406 /   

3. โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก
นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และสำหรับ
เด็กนักเรียน (สพฐ.) ในเขตตำบลคำอาฮวน 

1,874,050  1,160,816.44  /  

4. โครงการสนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

984,900  481,200  /  

5. โครงการสนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนราย
หัว) 

341,700     / 

6. โครงการสนับสนนุค่าใช้จา่ย  การ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) 

111,870     / 

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตอ่เติม
อาคารเรียน  ห้องน้ำศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

 300,000    / 

8. โครงการแข่งขันทักษะทางวชิาการ 20,000  9,650 /   

9. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 20,000  12,610 /   

10. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย  
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 

200,000     / 
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ยุทธศาสตร์ 
งบตาม      

เทศบัญญัต ิ
เงินสะสม เบิกจ่าย 

ดำเนิน   
การเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

11. เงินอุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียน   
สังกัด สพฐ. 

3,108,000  1,554,000  /  

12. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน             
บ้านละ 10,000 บาท จำนวน 16 หมู่บ้าน 

160,000  150,000  /  

13. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  7  คน 
ต้านภัยยาเสพติด 

63,650     / 

14. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าสาธารณูปโภค 

35,400  35,400 /   

15. โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำฐาน 
ข้อมูลศูนย์ปราชญ์ชาวบา้นและศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

5,000     / 

16. โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว 

5,000     / 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

1. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อทำความสะอาดอาคาร และดูแลสวนหย่อม 

504,000  238,000 /   

2. โครงการจ้างเหมาบริการการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,000    /  

3. โครงการงานรัฐพิธสีำคัญตา่ง ๆ 60,000     / 

4. โครงการเทศบาลให้บริการประชาชน
ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 

5,000     / 

5. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

30,000     / 

6. โครงการจัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบล       
คำอาฮวน 

15,000  4,500 /   

7. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 20,000  18,000 /   

8. โครงการเวทีประชาคมเพื่อจดัทำ
แผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน 

20,000  2,250 /   

9. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนและมาตรการป้องกัน 

5,000     / 
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ยุทธศาสตร ์
งบตาม 

เทศบัญญัต ิ
เงินสะสม เบิกจ่าย 

ดำเนิน   
การเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

10. โครงการอบรมความรู้เรื่อง พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร 

5,000     / 

11. จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อ
ปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได ้

84,000  42,000 /   

12. โครงการจัดทำแผนที่ทะเบยีนภาษ ี 500,000  500,000 /   

13. เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม 270,340  87,078 /   

14. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น 

240,000  236,385 /   

15. เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

55,000     / 

16. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 640,458  

941,920.20 
(โอนเพิ่ม 

301,500  บาท) 
/   

17. เงินสมทบกองทุนเงนิทดแทน 
 103,640  10,000  /  

18. โครงการฝึกอบรมการใช้งานกูเกิล
แอปส์ เพื่อการพัฒนาการปฏิบตัิงาน
รวมกันของบุคลากร การทำงานร่วมกัน
แบบออนไลน์ด้วย        กูเกิลแอปส์ 
(Google Apps) 

8,200     / 

19. โครงการฝึกอบรมการใช้งานกูเกิล
แอปส์ เพื่อการพัฒนาการปฏิบตัิงาน
ร่วมกันของบุคลากร การสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form 

6,200     / 

20. โครงการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับ
หลักการเสนอหนังสือราชการและระเบียบ
งานสารบรรณ 

9,000     / 

21. โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตำบลคำอาฮวน 

420,000  210,000  /  

22. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจิต
อาสาภัยพบิัติประจำเทศบาลตำบล         
คำอาฮวน 

50,000     / 

23. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ
สำรวจโครงสรา้งพืน้ฐานเทศบาลตำบล         
คำอาฮวน 

28,000     / 
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ยุทธศาสตร์ 
งบตามเทศ

บัญญัต ิ
เงินสะสม เบิกจ่าย 

ดำเนิน 
การเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

5. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
-      

2. โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการดำเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ 
ครัวเรือนและระดับชุมชน 

-      

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย           
ในชุมชน 10,000     / 

2. โครงการการจัดการน้ำเสียในชุมชน 
5,000     / 

3. โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ จิตอาสาสร้างป่า รักษน์ำ้ (ปลูกต้นไม้เพื่อ
ลดภาวะโลกร้อน) 

10,000     / 

4. โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 10,000     / 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพตำบล ภายใต้การ
บริหารจัดการน้ำตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ำใต้ดนิ) 

30,000     / 

6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) 

39,000     / 

7. โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน                        
บ้านคำเม็ก หมู่ 6 970,000     / 

 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : เทศบาลตำบลคำอาฮวน ประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 31 
 

 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

                   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
         การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
                   ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ครั้งที่  1/2564  (ระหว่างเดือน  
ตุลาคม  2563  ถึงเดือน  มีนาคม  2564)  สรุปได้ดังนี้ 
                   1) จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2564  
จำนวน  151  โครงการ  เป็นเงินทั ้งสิ ้น  69,811,172  บาท โดยมีโครงการที ่บรรจุอยู ่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2564  จำนวน  98  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  34,449,310 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 64.90 ของจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2564  
ภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด  
                 2)  โครงการเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที ่ได ้กำหนดไว้                       
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  จำนวน 98  โครงการ  จากจำนวนโครงการทั้งหมด  151  
โครงการ 
                       2.1)  โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  28  โครงการ 
                       2.2)  โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน  24 โครงการ 
                       2.3)  โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน  46  โครงการ 
           3) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน  151 โครงการ ดำเนินการ
บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ  จำนวน  98 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 64.90 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น                     
           เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้    

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ 
ของชื่อองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต

จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาลตำบล   

คำอาฮวน 

โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ตาม
แผน 

ดำเนินการ
จริง 

2) 
ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

(๔) การ
พัฒนาสู่
ความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 
สังคมอยู่
ร่วมกัน
อย่างมี
ความสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 2 
การพัฒนา
ด้าน 
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอปท. ใน
เขตจังหวัด ที่ 1 
เสริมสร้างท้องถิ่น
เมืองน่าอยู่ แนว
ทางการพัฒนาที่ 2 
พัฒนาการคมนาคม
และระบบ
สาธารณูปโภคให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาแหล่ง
น้ำ 

 

65 20 

4) 
ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาค
และเท่าเทียม
กันทางสังคม 

การพัฒนา
ศักยภาพ
คนให้
สนับสนุน
การ
เจริญเติบโต
ของ
ประเทศ
และการ
สร้างสังคม
สูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 

สร้างคนให้มี
คุณภาพ เพ่ือพัฒนา
คนให้มีสุขภาวะดี
ทั้งร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญา  
รอบรู้   เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  
สามารถดำรงชีพได้
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 3 
การพัฒนา
ด้านการค้า
การลงทุน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของอปท. ใน
เขตจังหวัด ที่ 1 
เสริมสร้างท้องถิ่น
เมืองน่าอยู่ แนว
ทางการพัฒนาที่ 1 
เสริมสร้างเมืองน่า
อยู่ ชุมชนปลอดภัย 
ห่างไกลอบายมุข 
และยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้
ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 

33 32 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ 
ของชื่อองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต

จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาลตำบลคำ

อาฮวน 

โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ตาม
แผน 

ดำเนินการ
จริง 

3) 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
 

2) การ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ให้สนับสนุน
การ
เจริญเติบโต
ของประเทศ
และการ
สร้างสังคม
สูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
 

สร้างคนให้มี
คุณภาพ เพ่ือพัฒนา
คนให้มีสุขภาวะดี
ทั้งร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญา  
รอบรู้   เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  
สามารถดำรงชีพได้
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 3 
การพัฒนา
ด้านการค้า
การลงทุน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด ที่ 5 
เสริมสร้าง
การศึกษาดีมี
มาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนา
ที่ 1 พัฒนา
การศึกษาท่ีทันสมัย 
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

3.ยุทธศาสตร์ ด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

17 16 

2) 
ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 

2) การ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ให้สนับสนุน
การ
เจริญเติบโต
ของประเทศ
และการ
สร้างสังคม
สูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
 

(3) สร้างสังคมและ
เศรษฐกิจฐานราก
ให้เข้มแข็ง เพ่ือ
สร้างความม่ันคง
ด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการ
ออมของครัวเรือน  
มีสัมมาอาชีพที่
มั่นคง สามารถ
พ่ึงพาตนเองและ
ดูแลครอบครัว    
ได้อย่างอบอุ่น 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 3 
การพัฒนา
ด้านการค้า
การลงทุน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด ที่ 6 
เสริมสร้างการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา
ที่ 1 ส่งเสริมให้มี
ระบบการบริหาร
จัดการ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล จัดให้
มีช่องทางในการ
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร และ
สนับสนุนให้
ประชาชน มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น อย่าง
สร้างสรรค์ 
 
 

4.ยุทธศาสตร์
การเมืองการบริหาร 

24 23 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ 
ของชื่อองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต

จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาลตำบลคำ

อาฮวน 

โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ตาม
แผน 

ดำเนินการ
จริง 

2) 
ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 

4) การสร้าง
การ
เจริญเติบโต
ทาง
เศรษฐกิจ
และสังคมที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

เพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันด้าน
เศรษฐกิจ โดยการ
ยกมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพการ
ผลิต       
การเกษตร  การ
พัฒนาศักยภาพ
การประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรม  
อุตสาหกรรม
บริการและการ
ท่องเที่ยว  การตั้ง  
องค์กรร่วมภาครัฐ
และเอกชนระดับ
พ้ืนที่เพ่ือส่งเสริม
อำนวยความ
สะดวกด้านการค้า
การลงทุน และ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 2 
การพัฒนา
ด้าน
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัด ที่ 2 
เสริมสร้าง
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว แนว
ทางการพัฒนาที่ 1 
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 
เป็นเมืองเศรษฐกิจ
พิเศษที่มี
สภาพแวดล้อมที่ดี 
รวมทั้งสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
เอกลักษณ์ประจำ
จังหวัด 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ส่งเสริม
การลงทุน การค้า
และการเกษตร 

5 - 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ 
ของชื่อองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต

จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาลตำบลคำ

อาฮวน 

โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
ตาม
แผน 

ดำเนิน 
การจริง 

5) 
ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
  

4) การ
สร้างการ
เจริญเติบโต
ทาง
เศรษฐกิจ
และสังคมที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์ โดยเร่ง
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 
15.9 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 25 ของ
พ้ืนที่ภาค  ป้องกัน
การรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ 
พัฒนาแหล่งน้ำและ
ระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการ
แพร่กระจายดินเค็ม 
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดการโดยส่งเสริม
ทำเกษตรอินทรีย์ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 2 
การพัฒนา
ด้าน
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด ที่ 4 
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของ
การอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา
ที่ 1 การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตร์
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 7 

 รวม 151 98 
  

     



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : เทศบาลตำบลคำอาฮวน ประจำปีงบประมาณ 2564  หน้า 36 

 

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1 แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์           

มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา 
เป็นจำนวนมาก 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี 
และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานการคลังของท้องถิ่น 

2 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่
เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 

ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน 
จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือ
เป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่
กำหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายอย่างจริงจัง 

4 งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการ 

ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตาม
แผนปฏิบัติ 

5 ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 

-หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำ
โครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น 

6 การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้
ข้อมูลล่าช้า 

ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงาน
ผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลสามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้ 

 
               สรุปผลภาพรวมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล
คำอาฮวนในภาพรวม  มีดังนี้ 
 1.  โครงการต่างๆ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณนั้นๆ 
 2.  โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น โครงการสาธารณสุขตามพระราชดำริ  หรือโครงการตาม
นโยบายของรัฐอ่ืนๆ ครั้งต่อไป ควรทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ หรือ
ถึงจะดำเนินการอย่างไรด้วย   
 3.  โครงการด้านประเพณี วัฒนธรรม การจัดงานวันเด็ก และอื่นๆ ควรจัดให้ตรงกับวันนั้น เนื่องจาก
ได้มีการตั้งงบประมาณไว้แล้วควรใช้งบประมาณนั้นจัดงานประเพณี และควรสอบถามความต้องการของ
ประชาชนในการจัดงานนั้นๆ ด้วย 
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ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน    
  ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ ่มใน
ภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒.โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั ้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว  ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน       
การคลังของท้องถิ ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลคำอาฮวนให้มาก
ขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากข้ึน  
  ๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลคำอาฮวน และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาทีส่ามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  
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