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บทนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา  เพ่ือทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการฯ 
ดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง  หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานห รือ
บุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้
คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

   แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น   แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การ ดําเนินงานของ      
องคกรเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึง
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สําคัญประการ
หนึ่งที่จะใหองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจําเปนตองมีการกําหนด
แผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ ความสําเร็จของแผนไดดวย
เหตุผลที่มกีารวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ 

๑) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกดิขึ้นในอนาคต 
๒) ทําใหเกดิการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองค์กร 
๓) ทําใหการดําเนินการขององค์กรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา 
๔) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ำซ้อน  
๕) ทําใหเกดิความชัดเจนในการดําเนินงาน 

  ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทาง ปฏิบัติที่ดีที ่สุดสำหรับอนาคต  เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างตน แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิน่ที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่
เกิดข้ึนไดก็้ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิน่ได้“ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสําคัญ 
ที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจาก
การดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ ปรับปรุง  
แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน 
  การติดตามและการประเมินผลถือได้ว ่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดำเนินการอยู ่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก 
ออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการ
ดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาใน การตรวจสอบ
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ความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ ประโยชนจาก
โครงการในทางตรงกนข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-
effective) ดําเนินงานดานตาง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การ
ระบุปัญหาที่เกิดขึน้ในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธ ีการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย ขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ
ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็น สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มี
การปฏิบัตหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการทีไ่ด้ ดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสู่
ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตาม และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผล ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและ การตัดสินใจต่อไป นอกจากนการประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี หลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม 
  ดังนั ้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด
จะดําเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลี่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยใน ท้องถิ่น 
เพราะว่าการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ ถูกจัดตั้งขึ้นก็
ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม   สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอก
ถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ง
เกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  จากเหตุผลด ังกล ่าว  เทศบาลเมืองสระแก้ว  จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 25561 หมวด 6 ข้อ 29 (1) กำหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
 
  ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงได้
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิน 
ทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่ายุทศาสตร์และแนวทางที่ถูก
กำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การ
ประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ
ได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทาง
สังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  และที่สำคัญที่สุดคือ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
 
 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม   การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืน ๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ 
ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ
การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้ เป็น ไปตามระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำ
งบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติ
ต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

1. ความหมายของการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
 

2. ความสำคัญของการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม 
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ 
ที่จะให้เงินอุดหนุน 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำ 
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงิน
สะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
ทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก
ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ 
งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบ
ดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้ งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับ 
ให้มั ่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท่ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน  
โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
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๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือหาแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยกเลิกโครงการ 

 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 1 

  แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 หมวด 6 ขอ 28 กำหนดให้
ผู ้บริหารท้องถิ ่นแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยคณะกรรมการฯ            
ประกอบดวยตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ คือ 

1. สมาชิกสภาทองถิ่น ที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
2. ผูแทนประชาคมทองถิ่น ที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
5. ผูทรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถิน่คัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ 

กรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานกุารของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได้ 

ขั้นตอนที่ ๒ 
  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ขอ ๒๙ (๑) 
 

 
 

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมนิผล 
 

4. ขั้นตอนของการติดตามและประเมนิผล 
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ขัน้ตอนที่ ๓ 
 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ขอ ๒๙ (๒) 

ขั้นตอนที่ ๔ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  หมวด 6 ข้อ 29 (3) 

ขัน้ตอนที่ 5 
  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  หมวด 6 ข้อ 30 (5) 
 

ผังการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
กรรมการคัดเลือกกันเอง จำนวน 1 คน 

สมาชิกสภาเทศบาล 

คัดเลือกกันเอง 

จำนวน 3 คน 

ผู้แทนประชาคม 
คัดเลือกกันเอง 

จำนวน 2 คน 

ผู้แทนหน่วยงาน 

ที่ผู้บริหารคัดเลือก 

จำนวน 2 คน 

หัวหน้าส่วน 
คัดเลือกกันเอง 

จำนวน 2 คน 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ที่ผู้บริหารคัดเลือก 

จำนวน 2 คน 
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แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล 
 
 

 
 
 
 
   
     

 
 
 

   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

- ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน และปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป ี 
- แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
- เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็น
ต้น  

 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล 
เมืองสระแก้ว 
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ปีละ 1 คร้ัง ภายในธันวาคม ของทุกปี 
 

 
 

 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว  กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

1. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา  ดังนี้ 
1.1) การติดตาม (Monitoring) เป็นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งต้องให้มีการ 

ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการรายงานผลการดำเนินการแต่ละเดือนในที่ประชุมของระดับสำนัก/กอง และ
ในที่ประชุมของผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน 

1.2) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล 
เมอืงสระแก้วอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

1.3) สรุปผลการติดตามและประเมนิผลและสรุปภาพรวมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
1.4) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
 
 

  การประเมินผล (Evaluation)   
 
   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2. ความสอดคล้อง (Relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนา
อำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  นโยบายผู้ บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน  
 
 

5. เครื่องมือ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

ธันวาคม 
เมษายน 

 

 ตุลาคม ถึง กันยายน 
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3. ความพอเพียง (Adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มี
ความ 

จำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจ
หน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น   

4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถ 
ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  
การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการ
ปรับปรุงหรือไม่ 

5. ประสิทธิผล (Effectiveness)  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหา 
ของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
 
 
 
   
  1.  การติดตาม (Monitoring) 
 

1.1   การติดตามก่อนเริ่มดำเนินการ  มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action  
Plan) ของทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยระบุผู้รับผิดชอบ เป็นราย
กิจกรรมละเอียดทุกขั้นตอน โดยมอบหมายให้แต่ละ สำนัก/กอง ติดตามในที่ประชุมของหน่วยงานตนเองเป็น
ประจำทุกเดอืน 

 

 
จากภาพแสดงตัวอย่างแผนการดำเนินงาน (Action Plan) สำนักปลดั เทศบาลเมืองสระแก้ว 

 

 
เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินการประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้วจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการตาม Action Plan เป็นประจำทุกเดือน โดยมีการรายงานจากส่วนราชการ (กอง)

6.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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เทศบาลเมืองสระแก้ว ถึงการจัดทำโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีการนำเสนอความคืบหน้าของ
โครงการในที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน 
 

  1.2  การติดตามระหว่างดำเนินการ มีการจัดทำโปรแกรมการติดตามในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  
ซึ่งกองวิชาการและแผนงาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะต้องมีหน้าที่ เข้าไปคีย์ในระบบเพ่ือให้ทราบ
ความกา้วหน้าคืบหน้าทางโครงการ/กิจกรรม นั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพแสดงตัวอย่างการเข้าไปใช้งาน 

“ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)” 
 

2.  การประเมินผล (Evaluation)  โดยแบ่งการประเมินเป็น  2  ลักษณะได้แก่ 
   2.1 การประเมินผลการดำเนินงานรายโครงการ  โดยพิจารณาจากความสำเร็จใน
การดำเนนิงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ 
 

   2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจาก
ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ ใช้จริงของโครงการที่ได้รับ
งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยนำข้อมูลในแต่ละช่วงเวลามาใช้ ในการวิเคราะห์ความสำเร็จ
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น นำเสนอผู้บริหารเทศบาลเป็นข้อมูล
ในการวางแผนจัดทำโครงการในปีต่อไป รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบปีละหนึ่งครั้ง ได้แก่ 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

  3.  การประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน เทศบาลเมืองสระแก้วได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว   ที่ 
113/2563 (ลงวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2563) เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ เพ่ือตรวจสอบติดตามการปฏิบัติราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ.2546 โดยจะนำผลการประเมินที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่องปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้การพัฒนา
เทศบาลบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ “เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ” ต่อไป 
 
  

 

8.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 



  11 

 

๑)  ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสำคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอน 

การปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
นำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๓)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำ
โครงการไปปฏิบติ เป็นต้น 

 ๔)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ
การนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

 ๕)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการ
ทำงานของแผนงานให่มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบติมีจุดแข็ง (strength) และจุดอ่อน (weaknesses)   
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๗)  ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่   (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนำ
โครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผล
โครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทำการประเมินผล
ต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ 
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ปผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

 ๙)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่ มีโครงการทีมี
ลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทน
น้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
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รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลเมอืงสระแก้ว 

(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 

 

 

ก. วิสัยทัศน์  ของเทศบาลเมืองสระแก้ว  
     "เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นเมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ" 
 

ข. พันธกิจ  ของเทศบาลเมืองสระแก้ว  
    1. การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
     2. การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน  
     3. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐาน  
     5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชนอย่างทั่วถึง  
     6. การพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และนันทนาการ 

 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของเทศบาลเมืองสระแก้วได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ 
          การพัฒนาด้านการศึกษา 
          การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน 

การพัฒนาด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

ง. การวางแผน   เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
จ. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27 โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
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สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีรายละเอียดโครงการและงบประมาณ       
ทีจ่ะดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการใน 
แผนการดำเนินงาน 

คิดเป็นรอ้ยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

ด้านการบริหารและการบริการ  11 15.49 2,811,000 3.51 

ด้านการศึกษา 7 9.86 29,064,300 36.34 

ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

15 21.13 14,500,300 18.13 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

17 23.94 6,589,000 8.24 

ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต
สังคมและชุมชน 

7 9.86 24,898,200 31.13 

ด้านสังคมและการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

14 19.72 2,122,400 2.65 

รวม 71 100 79,985,200 100 
 

 
 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
 
 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 
 

 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษา 
ดูงานในประเทศ และ/
หรือต่างประเทศ 

211,000 0 0 0 203,180 7,820   


2. รายการคา่ใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

500,000 200,000 100,000 59,575 439,640 100,784  
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3. รายการจัดซื้อพวงมาลยั 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 

30,000 0 0 0 4,000 26,000   


 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

 

 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

10,699,700 0 0 0 3,571,395 7,128,305  


 

 

 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนน
เทศบาล 3 ซอย 3 

434,000 0 42,000 0 379,000 13,000   


2. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. แยกถนน
เทศบาล 14 เชื่อม 
18 

494,000 58,000 0 0 436,000 0   


3. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. แยกถนน
เทศบาล 25 (แยก
เข้าสระน้ำหนอง
กะพ้อ) 

421,000 0 0 90,755.77 276,244.23 54,000  


 

 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
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1. โครงการสมโภช
ศาลหลักเมืองจังหวัด
สระแก้ว 

100,000 0 47200 0 52800 0   


 

 
จำนวนบัญชีครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลเมืองสระแก้ว 

(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

 

 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ 

 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. ปรับปรุงรถบรรทุก 6 
ล้อ ทะเบียน 80-
5772 สระแก้ว 

450,000 0 0 0 433,000 17,000  



 
 

 

 

สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดอืนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
การดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว ตามแผนการดำเนินงานประจำป ี2564  สรุปไดด้ังน้ี 
 
โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน                   จำนวน           71        
โครงการ 
 
รายงานสถานะการดำเนินการ รอบ 6 เดอืน                          จำนวน           71        
โครงการ 
           คิดเป็นร้อยละ  100 
 
อยู่ระหว่างการดำเนินการ                                                จำนวน          64         
โครงการ 
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           คิดเป็นร้อยละ  90.14 
 
ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                       จำนวน           7          
โครงการ 
           คิดเป็นร้อยละ  9.86  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เทศบำลเมอืงสระแกว้ เมอืงแห่งควำมน่ำอยู ่พฒันำสูส่งัคมคณุภำพ” 

 


