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แบบรายงานการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาเทศบาลตาํบลสันทรายหลวง  ประจําป 2563 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

(หวงเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563) 

 

  รายงานฉบับนี้จัดทําขึน้เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลสันทรายหลวง  ประจําป  2563  ของคณะกรรมการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลสันทรายหลวง   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) ขอ 28  กําหนดใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประกอบดวย 

     1. สมาชกิสภาทองถิน่ที่สภาทองถิ่นคดัเลือก    จํานวนสามคน 

     2. ผูแทนประชาคมทองถิน่ที่ประชาชนทองถิ่นคดัเลือก    จํานวนสองคน 

     3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบรหิารทองถิ่นคดัเลือก จํานวนสองคน 

     4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกเอง    จํานวนสองคน 

     5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบรหิารทองถิ่นคดัเลือก    จํานวนสองคน 

 

   โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละป  และมีอํานาจหนาที ่ดังนี ้

     1. กําหนดแนวทาง  วิธกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

     2. ดําเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

     3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

    4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่

เห็นสมควร 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสันทรายหลวง   

ไดรับการแตงตั้งจากนายกเทศมนตรีตําบลสันทรายหลวง  ตามคําสั่งที่ 1264/2549 เมื่อวันที่  

4 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวย 

 

 

 



 

 

 

1. นายนิกร  จิมปาลี     กรรมการ  

        สมาชิกสภาเทศบาลสันทรายหลวง เขต 1 

    2. นางปฐมา หงษทอง       กรรมการ  

        สมาชิกสภาเทศบาลสันทรายหลวง เขต 2 

   3. นายสงัด ณ พิชัย      กรรมการ  

        สมาชิกสภาเทศบาลสันทรายหลวง เขต 2 

   4. นายทองสุข  ทาเติง     กรรมการ  

        ผูแทนประชาคมทองถิ่น หมูที่ 9 ตําบลสันทรายหลวง 

   5. คุณรุงรัตน พรหมจารีย     กรรมการ  

        ผูแทนประชาคมทองถิ่น หมูที่ 8 ตําบลสันทรายนอย 

6. ผูแทนหนวยงาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานสันคะยอม 

        กรรมการ  

7. ผูแทนหนวยงาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานปาเหมอืด  

        กรรมการ 

8. นายสุพจน   ลิ้มวณิชยกุล    กรรมการ 

     ปลัดเทศบาลตําบลสันทรายหลวง 

9. นางสาวนิภาพร  ดํารงค    กรรมการ 

    หัวหนาฝายอํานวยการ รกท.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

10. นายผัด ดํารงค   ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 

11. นางพรอุสา คงชนะถาวร  ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ      

   โดยมีนายนิกร  จิมปาลี เปนประธานฯ   และนายสุพจน   ลิ้มวณิชยกุล เปนเลขานุการ 

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสันทรายหลวง โดยมีการกําหนด

วิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้  ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล

สันทรายหลวง ไดพิจารณาการกําหนดโครงการ และงบประมาณไวในยุทธศาสตรของแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลสันทรายหลวง  ประจําป 2563 สรุปได ดังนี้ 

  วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลสนัทรายหลวง  

        "สันทรายสงัคมด ีสิ่งแวดลอมดี ประชาชนมสีวนรวม" 

  พันธกิจ ของเทศบาลตําบลสันทรายหลวง  

       1. ทําใหสันทรายเปนเมืองทีน่าอยูอาศัย และสิ่งแวดลอมที่ดี  

       2. ทําใหสันทรายเปนสังคมทีส่งบสุขและประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดี  

       3. เสรมสรางเศรษฐกิจชุมชนที่เขมแขง็  

       4. ใหบรกิารสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน  



 

 

 

       5. สงเสริมการรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลกัษณชุมชน  

       6. สงเสริมการเรยีนรู และการมีสวนรวมในการพัฒนาของประชาชน  

       7. พัฒนาระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพโปรงใส และตรวจสอบได โดยมุงเนน

การบรกิารทีต่อบสนองความตองการของประชาชนเปนสําคัญ 

  ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลสนัทรายหลวงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนว

ทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี ้

การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐานและผังเมือง 

  1. พัฒนาระบบการวางผังเมืองและการใชที่ดิน          

 2. กอสราง ปรับปรงุ ซอมแซมสิ่งกอสรางพื้นทีฐ่าน ถนนผิวจราจร ทางเทา สะพาน ระบบการ

ระบายน้ํา           

  3. พัฒนาระบบจราจรและการขนสง         

  4. พัฒนาระบบไฟฟาและแสงสวาง          

  5. พัฒนาระบบประปา 

    การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

  1. สงเสริมการสรางงานและพัฒนารายได 

  2. สงเสริมการผลิตและการพัฒนาสินคาชุมชน 

  3. เพิ่มศักยภาพการผลติทางการเกษตร 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและคุณภาพชีวิต 

          1. สงเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาข้ันพื้นฐานใหไดมาตรฐาน 

         2. สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ 

         3. สงเสริม สนับสนุนการกีฬาและนนัทนาการ 

         4. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

         5. สนับสนุนการสงเคราะหและสรางสวสัดกิารสงัคม 

         6. สงเสริมการจัดการกจิกรรมทางศาสนา ฟนฟูอนรุักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเอกลกัษณ

ทองถิ่นและวันสําคัญตางๆ 

         7. สงเสริมการใหบริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

         8. ควบคุมสุขาภิบาลรานอาหาร ตลาด แผงลอย และสถานประกอบการตางๆ ใหมีมาตรฐาน 

         9. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด     

การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

         1. สงเสริมและรกัษาสภาพแวดลอม เพิ่มพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะและอนุรกัษพันธุกรรมพชื

ตางๆ  



 

         2. ปองกนัและแกไขปญหามลพิษสิง่แวดลอม 

         3. พัฒนาประสิทธิภาพในการจดัการปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 

การพัฒนาดานการเมืองและการบรหิาร 

  1. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่และเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 

         2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการปฏิบัตงิาน 

         3. เพิ่มประสิทธิภาพในการรกัษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 

         4. ประชาสัมพันธขาวสารและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนกับเทศบาล 

   

  การวางแผน 

   เทศบาลตําบลสันทรายหลวง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผานการ 

มีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและ

ความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตอไป 

      เทศบาลตําบลสันทรายหลวง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยไดกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

การติดตาม (Monitoring)  

การติดตามนั้น จะทําใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมกีารปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

ถึงระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องในการติดตามได เชน Gant Chart ที่จะทําให

หนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมีการดําเนินการชวงใด ตรง

กําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไมแผนดําเนินงานก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการ

ดําเนินงานดังไดกลาวมาแลว  

การประเมนิผล (Evaluation)  

การประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) 

และ ตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใชเปนกรอบในการประเมนิเพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐาน

และเปนที่ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑการประเมินหนวยงาน และ

เกณฑการประเมินโครงการและพิจารณาบงชี้ใหทราบทั้งจุดเดนหรือจุดดอย ของงาน/โครงการ อยางมี

ระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดําเนินการตอไปหรือยุติการดําเนินงาน

โครงการนั้น  

 

 



 

วิธีการติดตามและประเมินผล  

  การวิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล

โครงการ โดยกําหนดรูปแบบแผนที่จะใชในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบวาการดําเนิน

กิจกรรม /โครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม และผลการดําเนิน/โครงการ 

บรรลุวัตถุประสงคที่วางไวหรือไม โดยการติดตามเปนการตรวจสอบระหวางการดําเนินการกิจกรรม

ตามแผนงาน /โครงการ ในขณะที่ทําการประเมินผลเปนการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการ

เสร็จแลวเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว  

  การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีขัน้ตอนในการดําเนนิการดังนี ้ 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุมเพื่อกําหนด

กรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น

สี่ปและประเมินผลโครงการพัฒนาแผนสามป ซึ่งการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป จําเปนตองมี

เกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชีว้ัด (Indicators) เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินเพื่อใหเกิด

ความชัดเจน เปนระบบ มมีาตรฐานและเปนที่ยอมรับโดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ ดังนี้  

  1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

อาจกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

ดังนี้  

1. เกณฑความกาวหนา (Progress)  

  เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินงาน กิจกรรมจากเปาหมายที่กําหนด

ตามแผนการประเมนิความกาวหนามุงที่ตอบคําถามวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับ

วัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม เปนไปตามกรอบเวลาหรือไม และประสบกับอุปสรรคอะไรบาง 

ประกอบดวย ตัวช้ีวัด 4 ประการ  

    (1) ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการวัดสวนของผลผลิต 

(Output) ของโครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สรางได จํานวน

แหลงน้ําขนาดเล็กเพื่อการเกษตร สัดสวนปริมาณงานกอสราง เทียบกับเปาหมายชวงเวลาที่กําหนด  

    (2) จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตางๆ

มากมายจึงจําเปนตองมีตัวชี้วัดความกาวหนา โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่

ไดดําเนินการไปแลว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในชวงระยะเวลา

อาจเปนสัปดาห เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)  

    (3) ทรัพยากรที่ใชในชวงเวลา เปนตัวชี้วัดความกาวหนาของการใชทรัพยากร

ในโครงการ ซึ่งครอบคลุมดานงบประมาณโครงการไดแก งบประมาณที่ใชไป งบประมาณที่อยูระหวาง

ผูกพันเงินงบประมาณและแผนการใชจายงบประมาณโครงการและอัตราการใชบุคลากรสัมพันธกับ

เวลาในรูปของคน-วัน (Man – month)  



 

    (4) ระยะเวลาที่ใชไป เปนตัวชี้วัดความกาวหนาเพื่อดูวาใชเวลาไปเทาใดแลว 

และเหลือระยะเวลาอีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและ

ควบคุมกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายดานเวลาและเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชเพื่อใหบรรลุ

เปาหมาย  

2. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency)  

  การประเมินประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบผลลัพธที่ได กับทรัพยากรที่ใชไปในการ

ดําเนินงาน ทรัพยากรที่ใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการ

จัดการและเวลาที่ใชในการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการคือ  

   (1) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทาง

การเงินของโครงการเพื่อใหไดผลที่เหมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซึ่งจะใชไดกับการใชจายเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ สมประโยชน ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต  

   (2) ผลิตภาพตอกําลังคน เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือ

เจาหนาที่โครงการ ซึ่งนอกจากจะเปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแลวยังแสดงถึงสมรรถนะและ

ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดําเนินการโครงการและจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่

เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมและการเพิ่มเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย  

   (3) ผลิตภาพตอหนวยเวลา เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในชวงเวลา 

อาทิ จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตอเดือนจํานวนนักเรียนที่เขาเรียนตอ

ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาใน แตละป จํานวนผูประกอบการรายยอยที่ไดรับการสงเสริม

การลงทุนในแตละชวงไตรมาส  

   (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวชี้วัดความสามารถของโครงการ

ในการประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายที่ไมจําเปนในการดําเนิน

โครงการ การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ การประหยัดคา

พลังงานและคาสาธารณูปโภคการคิดเปนรอยละของคาใชจายรวม  
 

3. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness)  

  การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน

โดยจากผลลัพธจากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุมเปาหมายตาม

โครงการประกอบดวย ตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ  

   (1) ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดาน

ใดบางและการบรรลุเปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงใน

เชงิปริมาณและคุณภาพของประชากรเปาหมาย อาทิ การบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ สังคม  

   (2) ระดับการมสีวนรวม เปนตัวชี้วัดความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับมติการ

มีสวนรวม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวามีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับ

ความสําเร็จมากนอยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนไดอยางไร ระดับการมสีวนรวม



 

สามารถวัดจากจํานวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการรวมตัดสินใจ วางแผน

ติดตามผล  

   (3) ระดับความพึงพอใจเปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจาก

สัดสวนของประชากรเปาหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดสวนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติ

หนาที่ของเจาหนาที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ  

   (4) ความเสี่ยงของโครงการ เปนตัวช้ีวัดประสิทธิผล เพื่อดูวาโครงการมีความ

เสี่ยงในการบรรลุเปาหมายดานใดดานหนึ่งหรือเปาหมายรวมของโครงการ หรือไม ซึ่งคาความเสี่ยงจะ

ประเมนิจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโครงการหรือไม ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

และสิ่งแวดลอมทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
 

4. เกณฑผลกระทบ (Impacts)  

  เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคมและ

หนวยงานในภาพรวม เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผูมุงหวัง (Intended Impacts) และ

ผลกระทบที่ ไมไดมุงหวัง (Unintended Impacts) ซ่ึงอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบก็ได ประกอบดวย

ตัวชีว้ัด 3 ประการคือ  

   (1) คุณภาพชีวิต เปนตัวชี้วัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชากรกลุมเปาหมาย อาทิ รายได ความเปนอยู โอกาส ทางการศึกษา การมีงานทํา 

สุขอนามัย สภาพแวดลอมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรที่

ไดรับบริการจากโครงการพัฒนาที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดํารงชีวิต  

   (2) ทัศนคติและความเขาใจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและ

ความเขาใจของประชากรกลุมเปาหมายที่มีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและ

ลบตอตัวโครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงคและมาตรการนโยบาย ผลประโยชนของโครงการ ความ

พึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติตอผูบริหารและเจาหนาที่โครงการ  

   (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกอนหลังมีโครงการ อาทิ สัดสวน

ของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดลอม จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบ

ธรรมชาติยิ่งขึ้น การปฏบิัติของยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใชสิทธิเลือกตั้งมากขึ้น

และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมที่มิชอบในการปฏบิัติหนาที่  
 

5. เกณฑความสอดคลอง (Relevance)  

  เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงความสอดคลอง พิจารณาวาวัตถุประสงคของ

โครงการสอดคลองกับความตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามที่กําหนดไวแตตนหรือไม  

ซึ่งจําเปนตองมกีารประเมินความตองการที่แทจริง ตลอดจนจะตองตอบคําถามดวยวา แนวทางและกล



 

ยุทธที่ใชในการดําเนินงานสอดคลองกับการแกไขปญหาที่เปนจริงไดหรือไม ประกอบดวยตัวชี้วัดที่

สําคัญ 3 ประการคือ  

   (1) ประเด็นปญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่ไดรับการแกไขแลวและที่ยังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญ

ของปญหาตามความเรงดวน ตามความรุนแรงของปญหา  

   (2) มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับ

การแกไขปญหา ซึ่งเปนมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการที่ผูบริหาร

โครงการนํามาใชตลอดชวงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก  

   (3) ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย เปนตัวชี้วัดถึง

ความตองการของผูรับบริการในการแกไขปญหาที่ประสบอยู อาทิ คํารองทั่วไป ขอรองทุกข ใหแกไข

ปญหาเพื่อสนองตอบประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการที่ไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนิน

โครงการหรือไดรับความเสียหายจากการดําเนินโครงการซึ่งจะเปนตัวชี้ความสอดคลองในการดําเนิน

โครงการและสนองตอบตอความตองการของประชากรเปาหมาย  
 

6. เกณฑความยั่งยนื (Sustainability)  

  เปนเกณฑการพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความ

ตอเนื่องของกิจกรรมวาจะสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ

ความ สามารถในการเลี้ยงตัวเองได นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยงัพืน้ที่

แหงใหมประกอบดวยตัวชีว้ัดที่สําคัญ 3 ประการคือ  

   (1) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรทางการเงิน

ของโครงการอาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดสวน

คาใชจายเทียบกับผลผลิตที่ได ปริมาณเงินทุนสํารอง แหลงสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุน

หมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงความอยูรอดทางเศรษฐกิจของ

โครงการ  

   (2) สมรรถนะดานสถาบัน เปนตัวชี้วัดความสามารถของหนวยงานในการ

บริหารโครงการ พัฒนาองคกรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของระดับการมีสวนรวม

ของประชากรกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการ

ปรับปรุงระเบยีบวิธีการปฏบิัติที่เอือ้ตอการดําเนินโครงการ  

   (3) ความเปนไปไดในการขยายผล เปนตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณา

ความสามารถในการพึ่งตนเอง โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการ

ประสบผลสําเร็จดวยดีทั้งการขยายผลตามแนวราบ กลาวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่ม

จํานวนประชากรเปาหมาย การขยายกําลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ไดแก การ

ขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือขายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเปน

ระดับชาติ  



 

 

 

7. เกณฑความเปนธรรม (Equity)  

  เปนเกณฑที่มุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับประกันเรื่อง

ความเปนธรรมความเสมอภาคความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา (Values) และการ

กระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเทาเทียมกัน ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ประการคือ  

   (1) ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ เปนตัวชี้วัดความเปนธรรมโดยให

ความสําคัญทุกกลุมยอย ในสังคม อาทิ ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ําแกกลุม

เกษตรกรและกลุมอาชพีอื่น การจัดหาตําแหนงใหกับผูวางงานและผูถูกเลิกจาง มาตรการลดผลกระทบ

ทางสังคม ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดใหแกประชากรทุกสาขาอาชพี  

    (2) ความเปนธรรมระหวางเพศ เปนตัวชี้วัดที่ใหความสําคัญเรื่องความเปน

ธรรมระหวางเพศ ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสําคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวาการ

ดําเนินโครงการใหความเสมอภาคระหวางเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ หรือไมโดยสามารถ

พิจารณาเรื่องความเทาเทียมในโอกาส บทบาทระหวางชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี  

   (3) ความเปนธรรมระหวางชนรุน เปนตัวชี้วัดที่เนนความเปนธรรมระหวางชน

รุน ระหวางชนรุนปจจุบันและชนรุนอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการจัดสรรและใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ โครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบดานสังคม โดยคํานึงถึงชนรุนอนาคตซึ่งจะเปนผูไดรับผลกระทบจากการ

ตัดสินและการดําเนินโครงการในปจจุบัน  
 

8. เกณฑความเสียหายของโครงสราง (Externalities)  

  เปนเกณฑที่สําคัญในการประเมินโครงการเพื่อเปนหลักประกันวา การดําเนินโครงการ

จะไมกอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบลบตอสังคม หรือชุมชน ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ  

3 ประการคือ  

   (1) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตัวชี้วัดความเสียหายดานสิ่งแวดลอม  

ซึ่งผลจากการดําเนินการ โดยเปนการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษา

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ในชวงกอนทําโครงการเพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายรับผิดชอบและมีการ

ชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเปนธรรมแกผูเสียหาย เพื่อเปน

หลักประกันความเสี่ยงใหกับสังคม และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติและผูดําเนินโครงการ  

   (2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดาน

เศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสรางภาระใหกับ

ประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคมที่ตองเสียไป อาทิ พื้นที่

การเกษตรที่ตองถูกนาทวมเสียหายจากโครงการสรางเขื่อน  



 

 

   (3) ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจาก

การดําเนินโครงการและสงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงาน 

ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสราง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวติที่ดี ความเสื่อมถอย

ของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความรวมมือและความชวยเหลือเกื้อกูล 

ของชุมชนดังเดิม  
 

4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือท่ีใชในการตดิตามและประเมินผล  

 องคกรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

ประกอบดวย  

  (1) สมาชกิสภาทองถิ่นทีส่ภาทองถิน่คัดเลือกจํานวนสามคน  

  (2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคดัเลือกจํานวนสองคน  

  (3) ผูแทนหนวยงานทีเ่กี่ยวของที่ผูบริหารทองถิน่คัดเลือกจํานวนสองคน  

  (4) หัวหนาสวนการบรหิารที่คดัเลือกกนัเองจํานวนสองคน  

  (5) ผูทรงคุณวุฒทิี่ผูบริหารทองถิน่คัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ  

อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราว

ละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที ่ดังนี ้ 

  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  

  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน

เดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

  (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เหน็สมควร 

  เทศบาลตําบลสันทรายหลวงได แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลสันทรายหลวง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายภาคผนวก)   



 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสันทรายหลวงจัดทําแผน 

ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ เปนรายไตรมาส และจัดทําแบบสอบถาม จํานวน 5 แบบ  

( รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทายภาคผนวก )  เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และจัดเก็บขอมูล  

รวมทั้งประเมนิผล  ดังนี้ 

  1.  แบบที่ 1 แบบชวยกํากับการจดัทําแผนยุทธศาสตรของทองถิน่ 

  2.  แบบที ่ 2  แบบตดิตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  3.  แบบที่  3 / 1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

  4.  แบบที่  3 / 2  แบบประเมินความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่ในภาพรวม 

  5.  แบบที่  3 / 3  แบบประเมนิความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่ในแตละยุทธศาสตร 
 

  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  ในการติดตามและประเมินผลโครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลสันทรายหลวง ไดกําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ดังนี้  

    1. ใหทุกสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานติดตามแผนงาน / โครงการ

ที่ตั้งไวเปนรายไตรมาสกําหนดไว 4 ไตรมาส ในรอบป คือ  

     ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม –ธันวาคม)  

     ไตรมาสที่ 2  (มกราคม –มีนาคม)  

     ไตรมาสที่ 3  (เมษายน –มิถุนายน)  

     ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม –กันยายน)  

    2. นําผลการดําเนินงานในแผนพัฒนาทองถิ่นปที่ดําเนินการ นําสรุปโครงการ 

ที่ดําเนินการจริงจากโครงการที่ตั้งไวในแผนวามีการดําเนินการจริงกี่โครงการและคิดเปนรอยละเทาไร  

    3. ใหมีการสํารวจแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ

ประชาชนในเขตเทศบาล  

    4. ประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอย ปละ 1 ครั้ง แลวรายงานผล  

และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น

นําเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

    5. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น

ทราบโดยทั่วกัน อยางนอย ปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป  

  6. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

 

 



 

 

 

การกําหนดเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

   (1) การประเมนิผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 

(Efficiency Evaluation)  

   (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมนิประสทิธิผล 

(Effectiveness Evaluation)  

   (3) การประเมนิผลกระทบ (Impact Evaluation)  

  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการกําหนดเกณฑและตัวชี้วัดดังกลาวขางตนสามารถ 

ใชเปนเครื่องมือในการประเมินผล โครงการซึ่งครอบคลุมมิติดานเศรษฐกิจ สังคม มิติดานการบริหาร

จัดการ มิติดานทรัพยากร และมิติดานสิ่งแวดลอม เกณฑและตัวชี้วัดจะเปนประโยชนในการติดตาม 

และประเมินผลโครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมาณเปนตัวชี้วัดรวมของแตละ

โครงการตอไป  

  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ตามกรอบแนวทางและ

วิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมนิผล ไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

และแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตามกรอบแนวทางและวิธีการที่

กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจน

สิ้นสุดโครงการฯ  

  ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

    ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอาจใหความเห็น

หรือขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดได 

 

 



 

ผลการดําเนินงาน 

        เทศบาลตําบลสันทรายหลวง ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  

ป 2563 ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ

ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้ง

ในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  

   รายจายคางจาย หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง จํานวน จํานวน 96โครงการ   

    เปนเงิน 54,911,100 บาท  ใชไป 18,593,874 บาท  

    คิดเปนรอยละ 33.86  ประกอบดวย 

  1. ดําเนินการเบิกจายเสร็จเรียบรอยแลว   จํานวน 57 โครงการ  

        เปนเงิน 14,232,338.00 บาท 

  2. กันเงิน (กรณีกอหนี้)                        จํานวน 3 โครงการ  

        เปนเงิน   4,361,536.00 บาท 

   3. กันเงินคาครุภัณฑ (กรณีไมกอหนี้)        จํานวน 2 โครงการ  

        เปนเงิน 722,000.00 บาท 

  4. กันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง(กรณีไมกอหนี้)จํานวน 16 โครงการ  

        เปนเงิน 16,696,000.00 บาท 

  5. ยกเลิกโครงการ เพื่อโอนตั้งเปนรายใหม  จํานวน 11 โครงการ  

        เปนเงิน 18,899,226.00 บาท 

 

สรุปผลการดาํเนินการดําเนินงานคณะกรรมการ 
 

   นอกจากนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาเทศบาลตําบล 

สันทรายหลวง  ประจําป 2563 มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

      1. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป 2562 

นอกจากเสนอสภาเทศบาลตําบลสันทรายหลวงรับทราบละประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกันแลว 

จะตองมีการแจกใหกอง/งานตางๆ รับทราบผลการดําเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะไดนําไป

ปรับปรุง พัฒนาใหดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยูแลวใหดีตอไป 

    2. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจําปกับการตั้งงบประมาณ

รายจาย และการนําแผนงาน/โครงการไปสูการปฏบิัติ ควรจะมีความใกลเคียงกันทั้งในเรื่องของจํานวน

โครงการ และงบประมาณมากกวาที่ผานมา เพื่อใหการดําเนินพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

บรรลุเปาหมาย 

 

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


