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ค าน า 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการได้ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการ
ติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลการจากการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่ งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

  การติดตามและประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรม
ภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงาน
โครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติตามของ
โครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่
ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

 
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ  การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา 
การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่
แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่ง
ที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่ าเป็น
ผู้ด าเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช่จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ 
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ 
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบบรับภาระต้นทุนที่ สูงหรือมี
ความซับซ้อนแต่อย่างใด ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การ
ขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผล
แผนงานหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่
ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับ
การใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่
เก็บรวบรวม 

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไป
ในทิศทางใด      จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้าง
ระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลใน  สิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย
ได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วน



เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสี่ปี 

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลสันป่าตอง จึงต้องด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสันป่าตอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน
เมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการ 

(1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 
ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบล สันป่าตอง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลสัน
ป่าตองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม  
2560 ถึง มีนาคม 2561) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม 

ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมิลผลการปฏิบัติงานของบุคคลใน
องค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียของทุกฝ่าย
หรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผล
การท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มาน้อยเพียงไร เป็นการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรื อไม่ 
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปแบบของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ
ประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการ
สอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัด
ระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของแผนพัฒนาสี่ปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environments or contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ (input) 
การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การ
ประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) 
และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการ



ติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย
แผนพัฒนาสี่ปี และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือใน
การเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อ
ประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
องค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 
และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 

1.2  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี และ

การน าแผนท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การ
จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เมื่อ
มีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง 
บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
งบประมาณรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงิน
และสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่
งบประมาณ 

1.3  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง

ไว้ 
3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันป่า

ตองและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึน 
4. เพื่อประเมินผลความถึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้อง

ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
5. เพื่อเป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไป 
6. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

1.4  ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 1 

  แต่งตั้ งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
ตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆคือ 



1. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ

และกรรมการอีกคนหนึ่งท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกได ้

ขั้นตอนที่ 2 
  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (1) 

ขั้นตอนที่ 3 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (2) 

ขั้นตอนที่ 4 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้ งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข้อ 13 (3) 

 ขั้นตอนที่ 5 
  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้ งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 
ข้อ 14 (5) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

  เทศบาลต าบลสันป่าตอง ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – 2564) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการ
พัฒนากับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลสันป่าตอง ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีส าหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆเพ่ือจัดท าเป็นรายงานการติดตามและ
ประเมินผลภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

  ในส่วนที่ ๒ นี้จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) และการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนา
ที่เทศบาลต าบลสันป่าตองได้ก าหนดไว้และได้น ามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานต่อไป 

๒.๑ นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสันป่าตอง ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาล 
ดังนี้ 

 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๑) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนในการป้องกันยาเสพติด ป้องกัน
อบายมุข ป้องกันและขจัดโรคติดต่อ 
  ๒) ส่งเสริม สนับสนุนการให้ชุมชน ประชาชนและเยาวชนได้เล่นกีฬา และออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
  ๓) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือป้องกัน
ชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน 
  ๔) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทุกระดับ 

 ด้านสิ่งแวดล้อม 
  ๑) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันน้ าท่วมและก าจัดน้ าเสีย 
  ๒) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ 
  ๓) ส่งเสริม สนับสนุนการก าจัดขยะ 

 ด้านการศึกษา 
  ๑) ส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายโอนการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน ให้มี
มาตรฐาน ใกล้เคียงกับโรงเรียนชั้นน าของจังหวัดเชียงใหม่ 
  ๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กในวัยเรียน ได้ศึกษาการศึกษาภาคบังคับทุกคน 

 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ ด้านการค้า ด้านการเกษตร 



  ๑) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการผลิตต่างๆ ภายในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันป่า
ตอง 
  ๒) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการใช้น้ าเพื่อการเกษตร 
  ๓) ส่งเสริม สนับสนุนการหาตลาดในการจ าหน่ายผลิตผลต่าง ๆ 
  ๔) ส่งเสริม สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

 ส่งเสริมการประกอบอาชีพหัตถกรรม อุตสาหกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการผลิตภายในเทศบาล 
  ๒) ส่งเสริม สนับสนุนการหาตลาดในการจ าหน่ายผลผลิต 
  ๓) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๔) ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ ทักษะแก่กลุ่มองค์กรต่าง ๆ 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑) ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในชุมชน ขยายผิวจราจรและถนนติดต่อระหว่าง
ชุมชน 
  ๒) ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้านในเทศบาล 
  ๓) ปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบายน้ าทุกหมู่บ้านในเทศบาล 

 ด้านศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๑) ส่งเสริม สนับสนุนการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศาสนา อ่ืนๆ ให้
เจริญก้าวหน้า 
  ๒) ส่ ง เสริม สนับสนุนการท านุบ ารุ งประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมให้
เจริญก้าวหน้า 
  ๓) ส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
  ๑) ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
  ๒) ส่งเสริม สนับสนุนสร้างสัมพันธ์อันดีและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานแก ่ หมู่บ้าน 

๓) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึกในหน้าที่ และการ
ปฏิบัติงานอย่างสุจริตและมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
  ๑) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
  ๒) ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงความรู้และการพาณิชย์
๒.๒ วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลสันป่าตอง 

 “เทศบาลต าบลสันป่าตอง เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางให้อยู่ดีมีสุข” 

๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ไฟฟ้ากิ่งสาธารณะและ
ระบบสัญญาณจราจร 
๑.๒ แหล่งน้ าและก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชน 
๑.๓ การปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
๒.๑ ส่งเสริมการท ามาหากินของประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
๓.๑ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพบริโภคอาหารปลอดภัย 
๓.๒ ส่งเสริมการกีฬา การออกก าลังกายและนันทนาการ 
๓.๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๔ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
๔.๑ ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยและเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
๔.๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๔.๓ บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ ปรับปรุงพ้ืนที่สีเขียวและจัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพ 
๕.๒ ส่งเสริมและรณรงค์ปลูกจิตส านึกของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ลดการทิ้งขยะมูลฝอย 

 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคง 
๖.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๖.๒ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
1. ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการบริหารมากน้อยเพียงใด 
2. เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้
แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ 

3. ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทลอะไรบ้าง อาทิ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติหรือการ
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติเป็นต้น 



4. ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่อง
ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง
มาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5. ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีอุปสรรค และปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรค
เหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัด
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

6. ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน 
(weakmesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้
อย่างไร เมื่อท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การ
พัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7. ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินทราบผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ 

8. การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้มีผลเพียงใด และหรือจะต้อง
ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

9. การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดี
สมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหา
อุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือ
ลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนสมควรให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จหรือให้
ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผล 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 29 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
   แบบที่ 1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภายรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบ
ถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
   แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาล 
   แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการ 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/


แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร ์
    การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนา       ท้องถิ่น 
  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้อง
กับศักยภาพท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 

 



แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบตดิตามตนเอง โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพฒันา 4 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทกุ ๆ 6 เดือน หรืออย่างน้อยปี 2 คร้ัง ในเดือนเมษายน และตลุาคม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  เทศบาลต าบลสันป่าตอง 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
 (1) ครั้งที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)    (2) ครั้งที่ 2 (เมษายน-กันยายน) 

 
ส่วนที่ 2 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี 
 
ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 41 19,108,800 37 20,178,000 41 56,910,000 4 3,086,000 

2. ด้านเศรษฐกิจ 8 315,000 15 1,575,000 7 275,000 8 415,000 

3. ด้านสังคม 45 12,228,000 57 12,434,000 53 45,508,000 48 11,609,000 

4. ด้านการเมืองการบริหาร 23 9,885,000 32 9,855,500 20 9,965,000 28 10,175,000 
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

10 2,370,000 11 2,380,000 10 2,340,000 10 2,390,000 

6. ด้านความมั่นคง 6 430,000 12 1,060,000 7 1,010,000 9 580,000 

รวม 133 44,339,800 164 57,032,500 138 115,808,000 95 28,255,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีการก าหนดระยะเวลาในการรายงานปลีะ 1 
คร้ัง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลสันป่าตอง 
2. วัน/ เดือน/ ปีที่รายงาน  เมษายน พ.ศ. 2561 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. 2561 
1. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผน 

จ านวน
โครงการ 
ที่ได้ปฏบิัต ิ

1.ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 41 - 
2. ด้านเศรษฐกิจ 8 2 

3. ด้านสังคม 45 17 

4. ด้านการเมืองการบริหาร 23 10 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 3 

6. ด้านความมัน่คง 6 1 

รวม 133 33 

 
2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี  (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 
จ านวนโครงการอยู่ใน 
ระหว่างด าเนนิการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน - - 6 4.51 35 26.31 
2. ด้านเศรษฐกิจ 2 1.50 - - 6 4.51 
3. ด้านสังคม 17 12.78 - - 28 21.05 
4. ด้านการเมืองการบริหาร 10 7.52 - - 13 9.78 
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 2.26 - - 7 5.26 
6. ด้านความมัน่คง 1 0.75 - - 5 3.76 

รวม 33 24.81 6 4.51 94 70.68 
 


