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ส่วนที่  1  บทน ำ 
 
 
1.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม  (Monitoring)  และการประเมิน  (Evaluation)  เป็นกระบวนการทีแ่ตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล  
(Monitoring and Evaluation)  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้างและสมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล  ทบทวนและพัฒนางาน  พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน  
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล      
กังแอน  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ  ดังนี้ 
  1.  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลกังแอน 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบ 
ประมาณในการด าเนินงาน 
  2.  ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาเทศบาลต าบลกังแอนตรวจสอบดูว่า
แผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3.  ผลการด าเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง  ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ  ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   หรือไม่ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths)  จุดอ่อน  (weaknesses)  โอกาส  (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค  (threats)  ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักเทศบาล/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรของเทศบาล
ต าบลกังแอน  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลกังแอน 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ  ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ  งานต่าง ๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้  และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น  รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลต าบลกังแอน  ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน  โครงการ  งานต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ  สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน  โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน  โครงการ  หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  ติดตามและประเมินผลแผนงาน  
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกังแอน  ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.  เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สภาพผล
การด าเนินงาน  ตลอดจนปัญหา  อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3.  เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไข  ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลกังแอน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลกังแอน 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล/ผู้อ านวยการกองทุกระดับของเทศบาลต าบลกังแอน  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน  
โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกังแอนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
3.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  29  ก าหนดว่า  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้  (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (4)  แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีจ านวน  11  คน  ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  3  คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  2  คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  2  คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน  2  คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก  จ านวน  2  คน 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  1.  ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการก าหนดกรอบ  แนวทาง  วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง  วิธีการและห้วงเวลาที่
ก าหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2.  กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกังแอน  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลกังแอน  ดังนี้ 
  2.1  การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล  การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร  มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม  เป็นต้น  จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร  เมื่อใด  ข้อมูลหลักๆ  ที่ต้องการคืออะไร  ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร  มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร  ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว
น าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2  วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
2.1  มาวิเคราะห์  แล้วเขียนรายละเอียด  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ  คือ  วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล  เวลาที่เก็บข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม  ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้  คือ  ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  ดังนั้น  แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม  แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน  เช่น  การแจงนับ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  จ านวน  เป็นต้น  หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ  Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน
Flow Chart  การแสดงแผนภูมิแกนท์  (Gantt Chart)  หรืออาจใช้หลายๆ  วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลกังแอน 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้  การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ  อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลกังแอน  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 
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  2.6  รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกังแอน  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกังแอนโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกังแอนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก  กอง  ฝ่ายต่าง ๆ  ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ  เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป  ซึ่ง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกังแอน  มีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลกังแอน  โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในเทศบาลต าบลกังแอน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



5 
 

4.  เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans)  เป็นสิ่งของ  วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกังแอน  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ  เป็นต้น  และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  
(Interview)  และแบบสังเกตการณ์   (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป  อ านาจหน้าที่  
ภารกิจของเทศบาลต าบลกังแอน  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ  ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปข้อมูล
ที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกังแอน  ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame)  โดยก าหนดกรอบระยะเวลา  ดังนี้ 
    1)  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล 
กังแอน      
    2)  สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
    3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น 
  1.2  ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ 
(หรือผลผลิต)  ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลกังแอน   
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy)  ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มี
อยู่จริงในเทศบาลต าบลกังแอนมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress)  กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน  โครงการต่าง ๆ  จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ  5  ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา  โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกังแอน ซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ  ขนาด  ความจุ  พ้ืนที ่ จ านวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
  1.6  ประสิทธิผล  (Effectiveness)  เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต  (Outcome and Output)  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข  เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลกังแอน  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึงอ าเภอ
และจังหวัดด้วย  เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกังแอน  ก าหนด
ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ  ที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ  
    1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2)  เครื่องมือ  
    3)  กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2)  การส ารวจ  (survey)  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว  หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record)  
สังเกต  (observe)  หรือวัด  (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลต าบลกังแอน  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  พฤติกรรม  
ความต้องการ  ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกังแอน  ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  3.1  การทดสอบและการวัด  (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล  เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ  การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัด  จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี  จะใช้การทดสอบและการวัด  โดยใช้แบบสอบถาม  เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews)  อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้  การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
(formal or semi-formal interview)  ซึ่ ง ใช้ แบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง   (structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์  และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ  กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
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   3.3  การสังเกต  (Observations)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลกังแอน  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกังแอน  มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกตและก าหนดการด าเนินการสังเกต (1)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
(Participant observation)  เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล  ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน  (2)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation)  หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต  บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ  โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลกังแอน   
  3.4 การส ารวจ  (surveys) ในที่นี่หมายถึง  การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น  การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ  ความจ าเป็น  ความต้องการของประชาชนในเทศบาลต าบลกังแอน  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกังแอน  จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา  ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ  วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลกังแอน   
 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ  การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ระหว่างด าเนิน
โครงการ  รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  ประโยชน์ต่าง ๆ  แยกเป็น
หัวข้อได ้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ  ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี  ข้อเสีย  ข้อบกพร่องต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา  ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด  ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที  ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด  คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์   ประหยัดเวลา 
งบประมาณ  และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวมวเิคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ   ที่เกี่ยวกับรายละเอียด  ความต้องการ  สภาพปัญหาต่างๆ  
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง  ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย  หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ  มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา  ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย  สั่งการผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักเทศบาล/
ผู้อ านวยการกองของเทศบาลต าบลกังแอน  สามารถวินิจฉัย  สั่งการได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน  รัดกุมมีเหตุมีผลใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ  ของบุคลากรในเทศบาลต าบลกังแอนแต่ละคน แต่ละส านัก/กองต่าง ๆ  มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลกังแอน  
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกังแอน   
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ส่วนที่  2 
การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ในปี 2565) 
 

งบประมาณที่ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. โครงการก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกังแอน 

งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน   250,000  บาท 
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาลต าบลกังแอน งบประมาณ 80,000 บาท 
ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายในประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
งบประมาณทั้งสิ้น  330,000  บาท   
จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565  จ านวน  26  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 7.69 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1. โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ในเขตเทศบาลต าบลกังแอน  งบประมาณที่เบิกจ่ายจ านวน  

178,886  บาท 
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  งบประมาณที่เบิกจ่ายจ านวน  

783,845  บาท 
3. โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  

งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  40,000  บาท 
4. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก  งบประมาณที่เบิกจ่ายจ านวน  57,600  บาท 
5. โครงการอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

ให้กับโรงเรียนภายในเขตเทศบาล  งบประมาณที่เบิกจ่ายจ านวน  7,696,500  บาท 
6. โครงการอุดหนุนโรงเรียนปราสาทตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนภายใน

เขตเทศบาล  งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  1,982,400  บาท 
7.  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   
     งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  30,000  บาท   
8.โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  5,673,600  บาท 
9.โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 
   จ านวน  960,000 บาท 
10.โครงการอุดหนุนงบประมาณให้ที่ท าการปกครองอ าเภอปราสาทตามโครงการบริหารจัดการ 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  7,200 บาท 
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11.อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอปราสาทตามโครงการสนับสนุนกิ่งกาดอ าเภอปราสาท  
ประจ าปี 2565  งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน 20,000  บาท 

12.ค่าจ้างเหมาบริการส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์  
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  0.00  บาท 
ด าเนินการแล้วแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น  17,430,031  บาท   
จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565  จ านวน  40  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่  งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  241,172  

บาท 
2. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  32,000  

บาท 
งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น  273,172  บาท   
จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565  จ านวน  7  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 28.57 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
1. โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  

2,700  บาท 
2. โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้  งบประมาณที่เบิกจ่ายจ านวน  6,200  

บาท 
3. โครงการสร้างแรงจูงใจในการช าระภาษี  งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  6,500  บาท 
4. โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณที่เบิกจ่ายจ านวน  4,900 บาท 
งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น  20,300  บาท   
จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565  จ านวน  16  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  9,950  บาท 
2. โครงการประเพณีลอยกระทง  งบประมาณที่เบิกจ่ายจ านวน  8,430 บาท 
3. โครงการประเพณีสงกรานต์  งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  11,750  บาท 
4. โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  24,960  บาท 
งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น  55,090  บาท   
จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565  จ านวน  9  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 44.44 
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ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการกังแอนรวมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม  งบประมาณที่เบิกจ่ายจ านวน  30,000  บาท 
2. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รักษ์น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน  งบประมาณ  0.00  บาท 
เนื่องการได้ร่วมจัดกิจกรรมกับโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา จึงไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น  30,000  บาท  
จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565  จ านวน  10  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 20.00 

 ยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน 
1. โครงการตรวจสอบมาตรฐานและอบรมผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหารและแผงลอย  

งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  19,330  บาท 
งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทัง้สิ้น  19,330  บาท  
จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565  จ านวน  3  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 
งบประมาณทั้งหมดที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น  18,157,923  บาท   

 
ครุภัณฑ์ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  “เก้าอ้ีผู้บริหาร (ส าหรับนายกเทศมนตรี” 
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  13,000  บาท 

2. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน “ชุดโซฟารับแขก”  งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  
17,000  บาท 

3. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  “เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหรือหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)”  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย
จ านวน  7,500  บาท 

4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  “จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ”  งบประมาณทีเ่บิกจ่ายจ านวน  799,000  บาท 
(กันเงินเบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2564) 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร  “เครื่องสูบน้ าแบบท่อสูบน้ าพญานาค” 

งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  29,000  บาท 
6. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  “เครือ่งคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ส านักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)”  งบประมาณที่เบิกจ่ายจ านวน  
17,000  บาท 
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7. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  “เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหรือหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)”  งบประมาณท่ีเบิกจ่าย
จ านวน  7,500  บาท 

8. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  “เครื่องส ารองไฟฟ้า   
ขนาด 800 VA”  งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  2,500  บาท 
 

แผนงานสาธารณสุข 
9. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  “จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ”  งบประมาณที่เบิกจ่ายจ านวน  799,000  บาท 

10. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  “จัดซื้อเครื่องสูบน้ า (ไดโว่)”  งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  
6,800  บาท 

11.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  “จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง”   
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายงบประมาณ 28,500  บาท 

12.ประเภทครุภัณฑ์กีฬา “จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง”  
จ านวน  496,908  บาท  
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
13.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  “เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด 

หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)”  งบประมาณที่เบิกจ่ายจ านวน  
7,500  บาท 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
14.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  “จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร 

กระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ”  งบประมาณราคากลาง  854,000  บาท   
 “เทศบาลต าบลกังแอนได้ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1   
ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2 ,400  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
110  กิโลวัตต์  แบบดับเบิ้ลแค็บ กองช่าง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-
biding)  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2565  เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว  คือ  
จึงท าให้ขาดการแข่งขันเรื่องราคา เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  จึงยกเลิกการ
ประกวดราคาในครั้งนั้น”   
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  0.00  บาท 
งบประมาณทั้งหมดที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น  2,231,208  บาท   
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งบประมาณที่ด าเนินการตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า (ท่ีดินราชพัสดุ หน้า ตชด. 217) 

งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  1,995,000  บาท 
(กันเงินเบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2564) 

งบประมาณทั้งหมดที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น  1,995,000  บาท 
 

งบประมาณที่ด าเนินการตามรายจ่ายเฉพาะการ 
 

แผนงานการพาณิชย์ 
ครุภัณฑ์ 
1. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  “ปั้มสูบน้ าไฟฟ้า”  งบประมาณที่เบิกจ่ายจ านวน  140,000  บาท 
งบประมาณทั้งหมดที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น  140,000  บาท 
 
รวมจ านวนโครงการทั้งหมดที่ด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม   

2564  ถึงเดือน  30  กันยายน  2565  จ านวน  28  โครงการ  รวมเป็นเงินจ านวน  20,152,923  บาท  และ
จัดซื้อครุภัณฑ์  จ านวน  14  รายการ  เป็นเงินจ านวน  2,231,208  บาท  ซึ่งโครงการทั้งหมดที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ทั้งหมด  110  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  25.45  งบประมาณรวม  
22,384,131  บาท  คิดเป็นร้อยละ  26.88     
 
   จากโครงการ/กิจกรรมทัง้หมดทีป่รากฏในแผนฯ  คิดเป็นร้อยละ  25.45   
   จากงบประมาณทีป่รากฏในแผนฯ   คิดเป็นร้อยละ 24.20     
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โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้)  ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีดังนี้ 

 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เทศบัญญัติฯ ปี 2564   
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ า (ที่ดินราชพัสดุ สร.8)  ช่วงที่ 1 

งบประมาณ  1,094,500  บาท 
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e – GP 
“ขั้นตอนการประกาศหาผู้รับจ้าง” 
งบประมาณทั้งสิ้น  1,094,500  บาท 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เทศบัญญัติฯ ปี 2565   

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาแดง  (ชุมชนครองธรรม) 
งบประมาณ  175,000  บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาหิน (ชุมชมสัมพันธ์) 
งบประมาณ  185,000  บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเอ่ียว (ชุมชนหนองก็วล) 
งบประมาณ  400,000  บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายไว  (ชุมชนครองธรรม) 
งบประมาณ  365,000  บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองโคกมะกะ-เชื่อมบ้านสัมพันธ์ (ฝั่งทิศเหนือ) 
งบประมาณ  1,247,000  บาท 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว “อยู่ในขั้นตอนการลงนามในสัญญา” 

7. โครงการปรับปรุงห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลกังแอน  
งบประมาณ  492,100  บาท 
งบประมาณทั้งสิ้น  2,864,100  บาท   

 
ครุภัณฑ์ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  “เก้าอ้ีส านักงาน (แบบเจ้าหน้าที่)” 

จ านวน  25,500  บาท 
2. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  “เก้าอ้ีส านักงาน (แบบผู้บริหาร)” 

จ านวน  35,000  บาท 
3. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  “โต๊ะประชุม” 

จ านวน  154,200  บาท 
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4. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  “ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลกังแอน”  จ านวน  32,000  บาท 

5. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  “พรมอัดลูกฟูกพร้อมติดตั้งส าหรับห้องประชุมส านักงาน
เทศบาลต าบลกังแอน”  จ านวน  69,300  บาท 

6. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  “เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 1 KVA”  
จ านวน  5,800  บาท 

7. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  “STAND จอ Interactive Multimedia 
Display”  จ านวน  15,000  บาท 

8. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  “กล้อง HD CAM”  จ านวน  80,000  บาท 
9. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  “จอ Interactive Multimedia Display”  

ขนาดไม่น้อยกว่า  86  นิ้ว  จ านวน  399,000  บาท 
10. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  “ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายใน

เขตเทศบาล”  จ านวน  1,000,000  บาท 
เทศบาลต าบลกังแอนได้ด าเนินการขออนุมัติจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จาก
คณะกรรมการ ICT จังหวัดสุรนิทร์  เรียบร้อยแล้ว  และอยู่ในขั้นตอนการทบทวนราคากลาง
เนื่องจากราคากลางที่ได้ขออนุมัติไปนั้นเลยระยะเวลาที่ระเบียบฯ ก าหนด  (เกิน 30 วัน)  
งบประมาณทั้งสิ้น  1,815,800  บาท   
รวมงบประมาณที่กันเงินไว้เพื่อเบิกจ่ายเหลื่อมปี  5,774,400  บาท 
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งบประมาณที่ด าเนินการจ่ายจากเงินทุนส ารองสะสม 
 

ครุภัณฑ์ 
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  465,300  บาท 

งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น  465,300  บาท 
   

งบประมาณที่ด าเนินการจ่ายจากเงินสะสม 
 

โครงการที่ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้ว  ดังนี้ 
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง “จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ”  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
งบประมาณที่เบิกจ่ายจ านวน  1,444,015  บาท   

2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  “จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ” กองการประปา 
งบประมาณ  1,500,000  บาท   
 “เทศบาลต าบลกังแอนประกาศ  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ   
จ านวน  1  รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  เมื่อวันที่  19  
สิงหาคม  2565  เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว  จึงท าให้ขาดการแข่งขันเรื่องราคา 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  จึงยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น”   
งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจ านวน  0.00  บาท 
งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น  1,444,015  บาท   
 

โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ดังนี ้
3. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต คสล. งบประมาณ  970,000  บาท 
ตรวจรับพัสดุเสร็จเรียบแล้วและอยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

4. โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์  งบประมาณ  8,400,000  บาท 
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e – GP 
“ขั้นตอนการประกาศหาผู้รับจ้าง” และมีผู้ร้องเรียนเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลกังแอน  ตามเอกสารประกวดราคาฯ  เลขที่ 01/2566   
ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2565  ซึ่งทางบริษัทฯ  มีข้อสังเกตดังนี้ 

1. การก่อสร้างงานดังกล่าวเป็นงานประเภทอาคาร ตามรูปแบบรายการและปริมาณวัสดุ 
และค่าแรงทั้งหมดเป็นงานประเภทอาคาร  แต่ทางเทศบาลฯ เน้นเป็นผลงานการก่อสร้างทาง
และข้ึนทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง 

2. ท าให้ทางบริษัทฯ  ที่มีผลงานประเภทอาคารหรือใกล้เคียง  ไม่สามารถยื่นเสนอราคา 
ในระบบของกรมบัญชีกลางได้  โดยในระบบขึ้นว่าไม่สามารถเสนอราคาได้เนื่องจากไม่พบ
ข้อมลูการข้ึนทะเบียนก่อสร้างตามท่ีหน่วยงานก าหนด  โดยทางเทศบาลฯ  ได้ระบุเป็น
ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา
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งานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่าชั้น  6  ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะไว้
กับกรมบัญชีกลาง  ท าให้ไม่สอดคล้องกับงานที่ประกาศประกวดราคา 

3. ทางเทศบาลฯ  ได้ระบุงานก่อสร้างทาง เป็นการกีดกันหรือเหตุเอื้อผลประโยชน์กับ 
บริษัทฯ ใดบริษัทฯ หนึ่งหรือไม่ 

เทศบาลต าบลกังแอนจึงขอยกเลิกประกาศกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เพื่อ
ด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบ 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า (จากถนนด้านทิศเหนือไปทางทิศใต้)  
ที่ดินราชพัสดุ สร.8)  (ช่วงที่ 2)  งบประมาณ  3,012,500  บาท  
อยู่ระหว่างด าเนินการ “ขอรหัสผู้ก าหนดราคากลาง ในระบบ e – GP” 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุขาภิบาล 23 ต่อจากเดิม (ผิวถนน Para 
Asphaltic concrete) ไปทางทิศตะวันตก  งบประมาณ  1,404,000  บาท  
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e – GP 
“ขั้นตอนการประกาศวิจารณ์ร่าง” 

7. โครงการบ่อท าน้ าใส  งบประมาณ  13,200,000  บาท 
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 
“ขั้นตอนการประกาศวิจารณ์ร่าง” 
งบประมาณทั้งสิ้น  26,986,500  บาท   
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โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ  มีดังนี้ 
 
 งบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปี 

1. โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน
และผู้ด้อยโอกาสตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจ าปี 2565 งบประมาณ  
20,000  บาท 
เนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้ท าหนังสือขอรับงบประมาณจึงไม่ได้เบิกจ่าย 

2.  โครงการกีฬาสีหนูน้อย  งบประมาณ  5,000  บาท 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน งบประมาณ 5,000 บาท 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน  งบประมาณ  5,000  บาท   
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน  งบประมาณ  5,000  บาท 
6. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแผนชุมชน  งบประมาณ  5,000  บาท 
7. โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ  5,000  บาท 
8. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  งบประมาณ  5,000  บาท 
9. โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน  งบประมาณ  5,000  บาท 
10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดท าระบบบัญชี (E-lass) งบประมาณ 5,000 บาท 
เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมีข้อแนะน าตาม
มาตรการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนงดกิจกรรมบางอย่างเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
เช่น งดเดินทางไปต่างประเทศ หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะโดยไม่จ าเป็น แนะน าท างานที่
บ้าน (work from home) ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดและการจ ากัดการรวมกลุ่ม เป็นต้น 
เทศบาลต าบลกังแอนจึงไม่ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม 

  12.ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว “เครื่องผลิตน้ าดื่ม แบบ RO”  
งบประมาณ  40,000  บาท 
เนื่องจากจะด าเนินการจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นในปี 2566 ซึ่งงบประมาณประหยัดกว่า
เครื่องผลิตน้ าดื่ม แบบ RO  
   
รวมเป็นงบประมาณทั้งส้ิน  105,000  บาท 
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1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ  
35,000  บาท   
โอนลดไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  35,000  บาท  
งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 

2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ  10,000  บาท   
โอนลดไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  "โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน" งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 

3. โครงการฝึกอบรม อปพร. ภายในเขตเทศบาล  งบประมาณท่ีอนุมัติตามเทศบัญญัติ  5,000  
บาท   
โอนลดไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  "เครื่องผลิตน้ าดื่มแบบ RO" 
งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 

4. โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลกังแอน  งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ  5,000  บาท   
โอนลดไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  "เครื่องผลิตน้ าดื่มแบบ RO" 
งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 

5. โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ  งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ  5,000  บาท   
โอนลดไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์การเกษตร  "เครื่องสูบน้ าแบบท่อสูบน้ า
พญานาค"  งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 

6. โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล  งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ  2,000  
บาท   
โอนลดไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์การเกษตร  "เครื่องสูบน้ าแบบท่อสูบน้ า
พญานาค"  งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ  5,000  
บาท   
โอนลดไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง  งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 

8. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลต าบลกังแอน  งบประมาณท่ีอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  5,000  บาท   
โอนไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง  งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 

9. โครงการจ้างเหมาส ารวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีระบบ GIS  งบประมาณที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ  50,000  บาท   
โอนลดไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา  
งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 
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หมายเหต ุ  รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.  ประมาณการรายรับปี 2565  75,888,000.00  บาท 
2. รับจริง      70,781,339.47  บาท  คิดเป็นร้อยละ  93.27  
3. จ่ายจริง    65,748,471.15  บาท  คิดเป็นร้อยละ  92.89 
4. งบประมาณท่ีกันไว้ปี 2565      4,691,500.00  บาท   

รวมจ่ายจริง+งบงบประมาณที่กันไว้ 70,439,971.51  บาท  คิดเป็นร้อยละ  99.52 
5. งบประมาณคงเหลือที่ตกเป็นเงินสะสม       341,367.96  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.48 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ไม่ได้ด าเนินการ  มีดังนี้ 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
1. เครือ่งปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 24,000 บีทียู  งบประมาณ  114,200  บาท 
2. ชุดโซฟารับแขก  งบประมาณ  13,000  บาท 
รวมเป็นงบประมาณทั้งส้ิน  127,200  บาท 
 

หมายเหตุ   รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ประมาณการรายรับปี 2565  10,219,000.00  บาท   
2. รับจริง      10,200,027.09  บาท  คิดเป็นร้อยละ  99.81 
3. จ่ายจริง    10,100,306.67  บาท  คิดเป็นร้อยละ  99.02 
4. งบประมาณคงเหลือ          99,720.42  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.97
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
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การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 
การ

ด าเนินการ 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน   
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  
8.  มีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท าแผน √  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

√  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด √  
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
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ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมนิผล  
 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์  เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 16.64 83.18 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16.91 84.55 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 49.55 82.58 
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) (5) 4.18 83.64 
 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 4.27 85.45 
 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) 
(5) 4.00 80.00 

 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.09 81.82 
 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 
(5) 4.27 85.45 

 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) 4.27 85.45 
 3.7 วิสัยทัศน ์ (5) 4.18 83.64 
 3.8 กลยุทธ ์ (5) 4.00 80.00 
 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.09 81.82 
 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) (5) 4.00 80.00 
 3.11 แผนงาน (5) 4.09 81.82 
 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.09 81.82 

รวมคะแนน 100 83.09 83.09 
 

จากตารางที่พบว่า  ประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  คะแนนอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
คิดเป็นร้อยละ  84.55    

เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น  พบว่า  สามารถจ าแนกคะแนนตามระดับร้อยละของคะแนนโดยเรียงล าดับจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้  ดังนี้  ร้อยละสูงสุด  คือ  ประเด็นการวิเคราะห์สภาวการณ์  คิดเป็นร้อยละ  84.55  และ
รองลงมา  คือ  ประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ  83.18  
และประเด็นทีม่ีค่าเฉลี่ยร้อยละน้อยสุด  คือ ประเด็นยุทธศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ  82.58  
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รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็น  เป็นดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 20 16.64 83.18 

 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่า
ไม้ ฯลฯ  

(5) 4.36 87.27 

 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

   

 3) ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพทางสั งคม เช่น  การศึกษา 
สาธารณ สุ ข   อาชญ ากรรม  ยาเสพติ ด  การสั งคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

(5) 4.18 83.64 

 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืน ๆ 

   

 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(5) 4.00 80.00 

 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ป ระม ง ก ารป ศุ สั ต ว์  ก ารบ ริ ก าร  ก ารท่ อ ง เที่ ย ว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

   

 7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(5) 4.09 81.82 

 8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีร่วมของ
ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย
ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสิน ใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้ าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(brainstorming) 

   



24 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์ 
และศักยภาพ 

 20 16.91 84.55 

 1) การวิ เคราะห์ที่ ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึ งความเชื่ อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs 
(Bottom-up/Top-down) 

(5) 4.18 83.64 

 2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(5) 4.27 85.45 

 3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(5) 4.27 85.45 

 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

   

 5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต 
ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค  Demand 
(Demand Analysis) / Global Demand  และ Trend 
Analysis หรืออ่ืน ๆ 
 

(5) 4.18 83.64 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3. ยุทธศาสตร์ 
 

 60 49.55 82.58 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.18 83.64 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 หรือฉบับที่ 13 

การก าหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือ
หมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.27 85.45 

3.3 เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : 
SDGs) 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs 
และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.00 80.00 

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

(5) 4.09 81.82 

3.5  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่ อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่จัดท าขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(5) 4.27 85.45 

3.6  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การก าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริงและเป็นไปตาม
หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

(5) 4.27 85.45 

3.7  วสิัยทัศน์ การก าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ
แสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.18 83.64 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3.8  กลยุทธ ์
 

การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้ เห็นช่องทาง 
วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามหน้าที่และอ านาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นค าถามที่
ส าคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา
ก าลังท าอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5) 4.00 80.00 

3.9 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด 
จะท าสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

(5) 4.09 81.82 

3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

การก าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริงที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่
จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้ 

(5) 4.00 80.00 

3.11 แผนงาน การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนก
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจ าแนก
แผนงานการจัดท างบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้อง
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่ ก าหนดไว้  แผนงานจะแสดงให้ เห็นว่า
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของ
เราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ 

(5) 4.09 81.82 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3.12 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การก าหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่
น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง
กันอย่างไรเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

(5) 4.09 81.82 

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 83.09 83.09 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ  เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 08.55 85.45 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 07.82 78.18 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 08.18 81.82 
4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา   5 04.27 85.45 
5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 30 24.27 80.91 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.09 81.82 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.18 83.64 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 
(5) 4.00 80.00 

 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 3.91 78.18 
 5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
(5) 3.91 78.18 

 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

(5) 4.18 83.64 

6 โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 35 29.09 83.12 
 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ในภาพรวม 
(5) 4.18 83.64 

 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

(5) 4.09 81.82 

 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการ
บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(5) 4.09 81.82 

 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
สุขภาวะ 

(5) 4.18 83.64 

 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

(5) 4.18 83.64 

 6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(5) 4.18 83.64 

 6.7  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านการบริหารจัดการน้ า  

(5) 4.18 83.64 

รวมคะแนน 100 91.27 91.27 
 

จากตารางที่พบว่า  ประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา  
คะแนนอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  85.45 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น  พบว่า  สามารถจ าแนกคะแนนตามระดับร้อยละของคะแนนโดยเรียงล าดับจาก
มากที่สุดไปหาน้อยได้  ดังนี้  ร้อยละสูงสุด  คือ  ประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา  และประเด็นยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ แผนงานการพัฒนา  คะแนนอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  85.45  และรองลงมา  คือ  ประเด็นโครงการ
พัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  คิดเป็นร้อยละ  83.12  และประเด็นการประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  คิดเป็นร้อยละ  81.82  และประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ  80.91    และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด  คือ การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ  78.18  
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  2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็น  ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

 10 08.55 85.45 

 ๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ 
ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ 
ด าเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง 
ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
หรืออ่ืน ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 (5) 4.27 85.45 

 ๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ 
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต 
ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือผลที่จะเกิดข้ึนในการ 
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend 
หรือน าเทคนิค Demand (Demand Analysis) 
Global Demand หรืออ่ืน ๆ มาเชื่อมต่อเป็นการ
วิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.27 85.45 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 10 07.82 78.18 

 ๑) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ 
ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน 
ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้ 
หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้ สามารถอธิบายได้ 
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามหน้าที่และอ านาจที่ได้ก าหนดไว้ 

(5) 3.91 78.18 

 ๒) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการ 
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 3.91 78.18 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 10 08.18 81.82 

 ๑) การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมิน 
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ 
น าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามหน้าที่
และอ านาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุการด าเนินการต่าง ๆ 
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนได้ และเป็นไปหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(5) 4.09 81.82 

 ๒) การก าหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วย
รูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 4.09 81.82 

4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนงานการพัฒนา 

 5 4.27 85.45 

 ๑) การก าหนดและการวิเคราะห์ กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน
การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรือ
อ่ืน ๆ โดยน าไปจัดท าเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็น
รูปธรรม 

(5) 4.27 85.45 

 ๒) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท า 
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดท าบริการ 
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 
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5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 30 24.27 80.91 

5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

๑) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะท านั้นจะเกิด
อะไรขึ้นในอนาคต 

(5) 4.09 81.82 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ 
ชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการ 
พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ 
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะ 
เฉพาะเจาะจง จะด าเนินการเพ่ือสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(5) 4.18 83.64 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ 
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าใด 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานลงราย 
ละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้น 
ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า 
กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง หรือกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะน าไปสู่การ
ประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ" 

(5) 4.00 80.00 
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5.4 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
จัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับ
โครงการ การจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก
ของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความ
ประห ยั ด  (Economy) (๒ ) ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
(Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(๔) ลดความความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่
ค วามยุ ติ ธ รรม  (Equity) และ (๕ ) ความ โป ร่ งใส 
(Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่า
เป็นจริงในเวลานั้น 

(5) 3.91 78.18 

5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI)  
และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มี การก าหนดตั วชี้ วั ดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KP) ที่ สามารถวัด ได้  (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุ 
ประสงค์ท่ีเกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการให้เกิดผล
ส าเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ 
ก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ 
ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(5) 3.91 78.18 
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เต็ม 
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับโครงการและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินงานตาม 
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จ ได้  (๓ ) ระบุ สิ่ งที่ ต้ องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับ 
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.18 83.64 

6. โครงการพัฒนาที่น าไป
จัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

 35 29.09 83.12 

6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในภาพรวม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีในภาพรวม ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่น าไปด าเนินการจัดท า
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่ตั้งไว้ 

(5) 4.18 83.64 

6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน
หรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามข้อบัญญั ติ /เทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.09 81.82 

6.3 โครงการเพื่อการพัฒนา 
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายด้านการ
บริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อม  หรือบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่ตั้งไว้ 

(5) 4.09 81.82 
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๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับสุข
ภาวะหรือการด าเนินการด้านการสาธารณสุข 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามข้อบัญญั ติ /เทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.18 83.64 

๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา 
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านการศึกษา 
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้อถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.18 83.64 

๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.18 83.64 

๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ า 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านการ
บริหารจัดการน้ า เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า 
ขุด  ติ ดตั้ ง  ห รือการบริห ารจัดการน้ ารวมถึ ง
น้ าประปา ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 4.18 83.64 

รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 91.27 91.27 
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ส่วนที่  4  สรุปผล  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  หมวด  6  ข้อ  29  ให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกังแอน  ได้ติดตามและ
ประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้  คือ 

1. การติดตามประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ  เทียบกับจ านวนโครงการใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)   

2. การติดตามประเมินผลจ านวนงบประมาณท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ  เทียบกับจ านวน 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ  โดยคัดเลือกโครงการตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ทั้ง  7  ยุทธศาสตร์  จ านวน  28  โครงการ  จากทั้งหมด  110  โครงการ   
  โดยมีปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลกังแอน  ดังนี้ 

1. ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลกังแอน (พ.ศ.  2561 - 2565)   
จากการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกังแอน  โดยการน าไปสู่การปฏิบัติ  หากดูตาม
สัดส่วนของการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ า  คิดเป็นร้อยละ  25.45  และสัดส่วนของการ
น างบประมาณไปสู่การปฏิบัติ  ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง  คิดเป็นร้อยละ  92.89  ข้อเสนอแนะในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป  ควรมีการน าโครงการที่จ าเป็นและเร่งด่วนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด  และสามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณของเทศบาลต าบล
กังแอนและงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์  จ านวน
โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกังแอน 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ
ที่ปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการใน 

ปี 2565 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   26 2 7.69 
2 ด้านการสง่เสริมคุณภาพชวีิต   40 12 30.00 
3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคมและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
7 2 28.57 

4 การบริหารจัดการ 16 4 25.00 
5 ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 4 44.44 
6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 2 20.00 
7 ด้านการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  

การค้าและการลงทุน 
3 1 33.33 

 รวม 110 28 25.45 
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ข้อสังเกต  จากตารางปรากฏจ านวนโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติ  มีโครงการ
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวนมากและน าไปสู่การปฏิบัติ  จ านวน  28  โครงการ  จากท้ังหมด  110  
โครงการ  สัดส่วนของการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ า  คิดเป็นร้อยละ  25.45     

  

งบประมาณที่ด าเนินการจ่ายจากเงินสะสม 
 

1. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต คสล. งบประมาณ  970,000  บาท 
ตรวจรับพัสดุเสร็จเรียบแล้วและอยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2. โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์  งบประมาณ  8,400,000  บาท 
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e – GP 
“ขั้นตอนการประกาศหาผู้รับจ้าง” และมีผู้ร้องเรียนเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลกังแอน  ตามเอกสารประกวดราคาฯ  เลขท่ี 
01/2566  ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2565  ซึ่งทางบริษัทฯ  มีข้อสังเกตดังนี้ 

1. การก่อสร้างงานดังกล่าวเป็นงานประเภทอาคาร ตามรูปแบบรายการและ 
ปริมาณวัสดุและค่าแรงทั้งหมดเป็นงานประเภทอาคาร  แต่ทางเทศบาลฯ เน้นเป็น
ผลงานการก่อสร้างทางและข้ึนทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง 

2. ท าให้ทางบริษัทฯ  ที่มีผลงานประเภทอาคารหรือใกล้เคียง  ไม่สามารถยื่นเสนอ 
ราคาในระบบของกรมบัญชีกลางได้  โดยในระบบขึ้นว่าไม่สามารถเสนอราคาได้
เนื่องจากไม่พบข้อมูลการข้ึนทะเบียนก่อสร้างตามท่ีหน่วยงานก าหนด  โดยทางเทศบาล
ฯ  ได้ระบุเป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน
งานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่าชั้น  6  ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะไว้กับกรมบัญชีกลาง  ท าให้ไม่สอดคล้องกับงานที่ประกาศประกวด
ราคา 

3. ทางเทศบาลฯ  ได้ระบุงานก่อสร้างทาง เป็นการกีดกันหรือเหตุเอื้อผลประโยชน์ 
กับบริษัทฯ ใดบริษัทฯ หนึ่งหรือไม่ 

เทศบาลต าบลกังแอนจึงขอยกเลิกประกาศกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เพ่ือด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบ 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า (จากถนนด้านทิศเหนือไปทางทิศใต้)  
ที่ดินราชพัสดุ สร.8)  (ช่วงที่ 2)  งบประมาณ  3,012,500  บาท  
อยู่ระหว่างด าเนินการ “ขอรหัสผู้ก าหนดราคากลาง ในระบบ e – GP” 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุขาภิบาล 23 ต่อจากเดิม (ผิวถนน Para 
Asphaltic concrete) ไปทางทิศตะวันตก  งบประมาณ  1,404,000  บาท  
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e – GP 
“ขั้นตอนการประกาศวิจารณ์ร่าง” 

5. โครงการบ่อท าน้ าใส  งบประมาณ  13,200,000  บาท 
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 
“ขั้นตอนการประกาศวิจารณ์ร่าง” 
งบประมาณทั้งสิ้น  26,986,500  บาท   

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ที่ไม่ได้ด าเนินการ  มีดังนี้ 
 
  งบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปี 

1. โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก
เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจ าปี 2565 
งบประมาณ  20,000  บาท 
เนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้ท าหนังสือขอรับงบประมาณจึงไม่ได้
เบิกจ่าย 

2.  โครงการกีฬาสีหนูน้อย  งบประมาณ  5,000  บาท 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน งบประมาณ 5,000 บาท 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน  งบประมาณ  5,000  บาท   
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน  งบประมาณ  5,000  บาท 
4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแผนชุมชน  งบประมาณ  5,000  บาท 
5. โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ  5,000  บาท 
6. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  งบประมาณ  5,000  บาท 
7. โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน  งบประมาณ  5,000  บาท 
8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดท าระบบบัญชี (E-lass) งบประมาณ 

5,000 บาท 
เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และมี
ข้อแนะน าตามมาตรการด้านสาธารณสุขให้ประชาชนงดกิจกรรมบางอย่างเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงในการติดเชื้อ เช่น งดเดินทางไปต่างประเทศ หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ
โดยไม่จ าเป็น แนะน าท างานที่บ้าน (work from home) ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด
และการจ ากัดการรวมกลุ่ม เป็นต้น 
เทศบาลต าบลกังแอนจึงไม่ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม 

  12.ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว “เครื่องผลิตน้ าดื่ม แบบ RO”  
งบประมาณ  40,000  บาท 
เนื่องจากจะด าเนินการจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นในปี 2566 ซึ่งงบประมาณประหยัด
กว่าเครื่องผลิตน้ าดื่ม แบบ RO  
   
รวมเป็นงบประมาณทั้งส้ิน  71,600  บาท 

 
13. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณที่อนุมัติตามเทศ

บัญญัติ  35,000  บาท  โอนไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์  35,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 

14. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ  10,000  บาท  
โอนไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  "โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน" งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 
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15. โครงการฝึกอบรม อปพร. ภายในเขตเทศบาล  งบประมาณท่ีอนุมัติตามเทศบัญญัติ  
5,000  บาท   
โอนไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  "เครื่องผลิตน้ าดื่มแบบ 
RO" งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 

16. โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลกังแอน  งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ  5,000  บาท  
 โอนไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  "เครื่องผลิตน้ าดื่มแบบ 
RO" งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 

17. โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ  งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ  5,000  บาท   
โอนไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์การเกษตร  "เครื่องสูบน้ าแบบท่อสูบน้ า
พญานาค"  งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 

18. โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล  งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ  
2,000  บาท   
โอนไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์การเกษตร  "เครื่องสูบน้ าแบบท่อสูบน้ า
พญานาค"  งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 

19. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  งบประมาณที่อนุมัติตามเทศบัญญัติ  
5,000  บาท   
โอนไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง  งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 

20. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลต าบลกังแอน  งบประมาณท่ี
อนุมัติตามเทศบัญญัติ  5,000  บาท   
โอนไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง  งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 

21. โครงการจ้างเหมาส ารวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีระบบ GIS  งบประมาณที่อนุมัติ
ตามเทศบัญญัติ  50,000  บาท  
โอนไปเพ่ิมในประเภทรายจ่ายเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา  
งบประมาณคงเหลือ  0.00  บาท 

 
ข้อเสนอแนะ 
เทศบาลต าบลกังแอน  ควรเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ 
1. การจัดท าโครงการควรค านึงถึงโครงการที่เป็นภาพรวม  ระบุรายละเอียดโครงการ/ 

กิจกรรม  เป้าหมาย  ตัวชี้วดัที่ชัดเจน  สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่ายและควรเป็นโครงการที่มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

2. ในแต่ละปีไม่ควรมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไปอย่างน้อยปีละไม่เกิน  2   
ครั้ง 

3. โครงการทุกโครงการควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  ตามแผนการ 
ด าเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 

4. ควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้อง 
กับงบประมาณที่เทศบาลได้รับการจัดสรรและงบประมาณที่จัดเก็บได้   
 



40 
 

 

5. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  
เทศบาลต าบลกังแอนต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่     
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป   

6. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

7. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้อง 
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

8. เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกังแอน เกี่ยวกับการพิจารณาร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เห็นควรเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกังแอน  เข้า
ร่วมประชุม  เพื่อน าประเด็นปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามประเมินผลน าไปเป็นข้อมูล
เพ่ือปรับปรุงการจัดท าแผนในครั้งต่อไป 
 
 
 

 
 


