


คํานํา 
 กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งถือเป็น
เครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
เพื ่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน การที ่จะวัดผลสำเร็จของ          
การดำเนินงานนั้น จำเป็นต้องมรีะบบติดตามและประเมินผลเพ่ือเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
อย่างไร เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุง แก้ปัญหาและเป็นตัวชี้วัด       
การดำเนินการตามแผนหรือโครงการที่ผ่านมา การติดตามและประเมินผลย่อมเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพใน
การติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ และเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ          
อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพ่ือแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ตามระเบียบ ต่อไป 

 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 



สารบญั 
 

             หน้า 

คำนำ 

สารบัญ 

บทสรุปผู้บริหารท้องถิน่ 

ส่วนที่ ๑ บทนำ 
 ๑.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล     ๑ 

 ๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     ๓ 

 ๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล       ๓ 

 ๔.  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล      ๖ 

 ๕.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      ๑๒ 
 

ส่วนที่ ๒ การตดิตามและประเมินผล 

 ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๑๓ 
     ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
     ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
     ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
     ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
     ๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
 ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   ๓๒ 

   ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
     ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
     ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
     ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
 

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น         ๕๓ 

   ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ 



     ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
     ๑.๓ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
     ๑.๔ ยุทธศาสตร์ 
 ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
             แผนพัฒนาท้องถิ่น         ๕๗ 
     ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
     ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
     ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
     ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
     ๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ และแผนงานการพัฒนา 
 ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ        ๖๓ 
     ๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
     ๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 
     ๓.๓ แผนการดำเนินงาน 
 ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ        ๖๙ 
     ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
     ๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 
     ๔.๓ แผนการดำเนินงาน 
 ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล     ๗๐ 
 

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 
 ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม      ๗๔ 
     ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
     ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
     ๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
     ๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
     ๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้ 
 ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    ๙๗ 
     ๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
     ๒.๒ ข้อสังเกต 
     ๒.๓ ข้อเสนอแนะ 
     ๒.๔ ผลจากการพัฒนา 



     ๒.๕ ผลสรุปภาพรวม 

ภาคผนวก 
๑. คำสั่งเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 



บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือ ทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและ        
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุหรือบริการสาธ ารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพ่ิมเติม การโอนงบประมาณรายจ่าย การใช้
จ่ายเงินสะสม การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณ
รายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๒๙ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว                   
ให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และจะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แล้วให้                    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้จัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ซึ่งเป็นแผนระยะยาวกำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้ ๕ ปี เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ๖ ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จำนวน 
๓๖๑ โครงการ ซึ่งผู ้บริหารเทศบาลได้พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕      
ตามรายละเอียดดังนี้ 

- โครงการ/กิจกรรม (แบบ ผ. ๐๑) จำนวน ๙๖ โครงการ เป็นเงิน ๘๙,๐๔๖,๖๕๐.- บาท 
- บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓) จำนวน ๒๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๑๗๐,๒๐๐.- บาท 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิเคราะห์จากโครงการที่บรรจุและดำเนินการในเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตามรายละเอียดดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จำนวน ๓๖ โครงการ 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จำนวน ๑๕ โครงการ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม    จำนวน ๕   โครงการ 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี  จำนวน ๒   โครงการ 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ   จำนวน ๑๕ โครงการ 

            รวมจำนวน ๗๓ โครงการ 



ผลการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้มีการประชุม ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  ๗ เมษายน ๒๕๖๕ 
เพ่ือดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ได้คะแนนเฉลี่ย ๙๘.๙๒ คะแนน 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ที่ผ่านมา ได้มุ ่งเน้นการพัฒนา      
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต รวมถึง                 
การให้บริการ อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในการ
ดำเนินแผนงาน/โครงการนั ้น เทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของ           
คณะผู้บริหารและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ โดยการสร้างและพัฒนาพื้นที่ ของ
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีการพัฒนาด้านต่างๆ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชน      
มีความเป็นอยู่ที่ดี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  

ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและ

พอเพียงเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
๒. กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น  กลุ่มผู้สูงอายุ      

ผู้พิการ ประชาชน หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
๓. สัดส่วนของความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
๔. สัดส่วนของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดีข้ึน เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ 
๕. สัดส่วนของกิจกรรมที่ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการให้แก่ชุมชน เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่กำหนดไว้ 
๖. สัดส่วนของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
๗. สัดส่วนของประชาชนที ่มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม       

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
๘. จำนวนช ่องทางในการประชาส ัมพ ันธ ์ ให ้ประชาชนร ับทราบข ้อม ูลข ่ าวสาร                    

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
๙. ส ัดส ่วนของบ ุคลากรเทศบาลที ่ ได ้ร ับการพัฒนาความร ู ้  และม ีประส ิทธ ิภาพ                     

ในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 



๑ 

ส่วนที่ ๑ 

บทนำ 

 แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั ้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ ดังนั ้น เพื ่อให้                 
การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด     
แก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือ
ที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้            
จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื ่อพัฒนาท้องถิ ่นและสามารถบ่งชี้
ความสำเร็จของแผนได้ด้วย 

 ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและ ปัญหาความ
ยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร (๓) ทำให้
การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน 
(๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน ดังนั ้น การวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี ้คือ ทำให้               
การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัดลดความไม่แน่นอน ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้
เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนา แรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี 

 ดังนั ้น การวางแผนจึงเป็น “การพิจารณา และกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย             
ที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต (Where we are to where we 
want to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา 
กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู ้ และการคาดคะเนอย่าง             
ใช ้ด ุลยพินิจ ฉะนั ้นจึงกล่าวได้ว ่า  “การวางแผน คือ ความพยายามที ่เป ็นระบบ (System attempt)           
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา” 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี แต่หากไม่สามารถ
บ่งชี ้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ ้นได้ ก็ไม่สามารถที ่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้อง ถิ ่นได้            
“ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื ่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง         
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน 

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 

 การต ิดตามถ ือได ้ว ่ าเป ็นเคร ื ่องม ือท ี ่จำเป ็นในการปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพของโครงการ                          
ที ่ดำเนินการอยู ่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ ่งถูกออกแบบ         
มาเพ ื ่อให ้ข ้อม ูลป ้อนกล ับ ( feedback) เก ี ่ยวก ับการดำเน ินงานโครงการ ป ัญหาท ี ่กำล ัง เผชิญ                          



๒ 

อยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้
รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลา        
ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ ใช้ต้นทุน 
(cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถ         
ในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน 

 โดยส่วนใหญ่แล้วผู ้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่า  
เป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า
การวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน  แต่อย่างใด บางโครงการ
มีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตาม
ประจำไตรมาส หรือในบางโครงการ อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการทำการศึกษาติดตาม เพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 

 ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับ การติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ         
ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้
มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า
มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล           
ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้          
การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 

 กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ
การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จ ุ ด อ ่ อน  (weaknesses) โ อก าส  (opportunities) ป ัญหาหร ื อ อ ุ ป ส ร รค  (threats)                   



๓ 

ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง 
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า       
ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
จุดแข็งต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ 
พยายามลดถอยสิ ่งที ่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื ่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับ และรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์  
เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้ จะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

 ๑) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร  
 ๒) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน  
 ๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ  
 ๔) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม  
 ๕) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน  
 ๖) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน  
 ๗) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน  
 ๘) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  
 ๙) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 ขั้นตอนที่ ๑ 

 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
กระทรวงมหาดไทยจึงขอซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (ตามแนวทาง
การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั ดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 



๔ 

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
 กรรมการ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  

ขั้นตอนที่ ๒ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ขั้นตอนที่ ๓ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๙ (๒)  

 ขั้นตอนที่ ๔  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) 

 ขั้นตอนที่ ๕ 

 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕)  
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ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

      ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 

สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ 

โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 



๖ 

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 กำหนดเครื ่องมือที ่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เครื ่องมือในการติดตามและ ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำรวจ และเอกสาร 
 ๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นต้น  
 ๔ .๒ การสัมภาษณ์  (Interviews) อาจเป็นการส ัมภาษณ์เด ี ่ยว หรือกล ุ ่มก ็ได้การส ัมภาษณ์               
เป็นการยืนยันว่า ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง ผู ้ได้รับผลกระทบมีความเกี ่ยวข้องและได้รับผลกระทบ ในระดับใด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
และลำดับของข้อความ การดำเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่
ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์           
แบบไม่เป็นทางการ ๒ วิธี คือ   

(๑) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการ
สนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู ้ให้ข้อมูล เป็ นการขอข้อมูลเพิ ่มเติมหรือ ขอ
คำอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 

(๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ ข้อมูลหลักบางคน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื ่องจากบุคคลนั ้นมีความรู ้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื ่นๆ มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน  
  ๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้ การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่า
กำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทาง ในการสังเกต และ กำหนดการ
ดำเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้ วน โดยใช้ประสาทสัมผัส
หลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและ
ประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา
และสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที ่รอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื ่อมโยง
ความสัมพันธ์กับสิ ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท 



๗ 

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้        
มีลักษณะเด่น คือ 

- มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด 
- มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมาก ที่สุดและชัดเจนมากที่สุด  
- เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
- ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
- ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
- จดบันทึกอย่างละเอียด 

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) หรือการ สังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิก 
ในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
  ๔.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี ้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการ
สำรวจ และทิศทางการสำรวจ  
  ๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้อง
ใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมายแนวทางการพัฒนา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผลของการดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ในการติดตามและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล และ 
๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
เมื่อได้ดำเนินการตามหลักการสำคัญ ๓ ประการแล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้ 
๑. ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจากคำถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการวาง

แผนการจัดทำยุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมมีก่ีคน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติต่างๆ 

ข้อมูลเชิงปริมาณ จึงเป็นข้อมูลที่แสดงจำนวน เช่น จำนวนคนร่วมกิจกรรม แยกตามเพศ จำนวนกิจกรรมที่ถูก

ระบุว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น  



๘ 

๒ . ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที ่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื ่องนั ้นๆ เช่น หมู ่บ้าน/ชุมชนนี้               

มีความเจริญ มีความเป็นเมือง หรือชนบทมากน้อยเพียงใดจากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ หมู่บ้าน/

ชุมชนมีปัญหาอะไรบ้าง ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน หมู่บ้าน /ชุมชนเป็นอย่างไร ผลของคน

เป็นอย่างไร ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพื้นที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่ มี

ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์ ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึง

พอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 

ความสำเร็จของการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ วัดความสำเร็จได้จาก เช่น 

  ๑. บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (client satisfaction criterion) 

  ๒. บรรทัดฐานด้านเวลา (time criterion)  

  ๓. บรรทัดฐานด้านการเงิน (monetary criterion)  

  ๔. บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (effectiveness criterion)   

  การนำเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใช้รูปแบบ  

  ๑. ความเรียงร้อยแก้ว (Narrative) เช่น คำบรรยายตาราง หรือรูปภาพ   

  ๒. ตาราง (Tables) เป็นการนำข้อมูลลงในช่อง (Grids)  

๓. รูปภาพ (Figures) เช่น กราฟ ภาพวาดลายเส้น  

  รูปแบบท่ีใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

  เพ ื ่อให ้การต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นตามข ้อ ๒๙ แห ่งระเบ ียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดรูปแบบที่ใช้สำหรับการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สำหรับแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาและการติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

    ๑. กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล  

ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรากฏในบทที่ ๕ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏใน

ส่วนที่ ๔ กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้กรอบ

เดียวกันในการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดกรอบอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับมิติ หรือบริบทของพ้ืนที่ 

 

 



๙ 

 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล 

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล 

 

๒. แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ   

๒.๑ แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้

ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ ่งตัวบ่งชี้  

การปฏิบัต ิงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับปัจจ ัยนำเข ้า ( Inputs) กระบวนการ (Processes)  

ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจน 

ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไป เงื่อนไขสำคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานก็คือ การมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 

๒.๒ แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard  

Model ของ Kaplan & Norton เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าการทำความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้น  

ในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที ่เกิ ดขึ ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการ 

วัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจถึงภาพรวม

ขององค์กรหรือระบบต่างๆ ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและ

ประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ ้นในองค์กร ซึ ่งสามารถแบ่งเป็น

องค์ประกอบย่อย ๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้า หรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้าน

นวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนาเชื่อมต่อและปฏิบัติตาม 

กลยุทธ์ที ่กำหนดไว้ได้การนำตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ ่งเน้นความสำคัญของ 

คุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และความ

พึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย  



๑๐ 

๒.๓ แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) เป็นตัวแบบ 

ที่ สอดคล้องกับการทำแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง 

(Intermediate Result; Irs) ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การกำหนดเป้าหมายและผลระยะ

ต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้า เช่นนี้ ทำให้สามารถนำไปพัฒนากลยุทธ์การดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถ      

ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย  

๒.๔ แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 

ถือเป็นตัวแบบหนึ ่งที ่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผล ซึ ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมิน                

มีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม 

โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทั้งในลักษณะ Formative และ Summative      

โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท (Context) การดำเนินการ (Implementation) 

และผลที่เกิดข้ึน (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นและผลกระทบ   

๒.๕ แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement 

System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิด

คล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวม      

ขององค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการ

ปฏิบัติงานอันนำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป   

๒.๖ แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น  

หรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู ้จากปัญหาที่เกิดขึ้น         

ถือเป็นวิธีการประเมินที่สำคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การนำความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ 

(Reusable  Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที ่มีอยู่ว่ าเหมาะสม     

หรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทางภูววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหา

ความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย  เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การนำวิธีการ

แก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผน จึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบ

ของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือนำเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ  

๒.๗ แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) การประเมิน

โดยวิธีการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) เป็นวิธีการประเมินที ่ให้ความสำคัญกับการกระทำ        

ทั้งในรูปของการกระทำ หรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องกับกิจกรรม โครงการหรือแผนงานนั้นๆ          



๑๑ 

โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    

ได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้น          

ที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและกำหนดแผนงาน       

ของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการดำเนินการโดยเริ ่มตั ้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา การวางแผน            

การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพื่อการถ่ายทอดความรู้ต่อไป 

นอกจากนี้ ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายอีกด้วย  

๒.๘ แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบ 

เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งผลในด้านบวก - ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับ

ต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้การประเมินผลกระทบจะช่วยให้

ทราบว ่าผลการดำเน ินอย่างกว ้างขวาง เป ็นระบบอันกระทบต่อผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียในทุกๆ ฝ ่าย                    

โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที ่เกิดขึ ้น (Outcomes) และผลกระทบต่างๆ ( Impacts)            

ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการว่ามีผล หรือ อิทธิพลอย่างไรทั้งต่อปัจจั ยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกัน       

ก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย 

ระงับ เพิ่มเติมกิจกรรมโครงการอะไร อย่างไร และ นอกจากนี้ การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการ

ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

๒.๙ แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) ตัวแบบประเมิน

ความเสี่ยง เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ 

โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้ง

จะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะกำหนดอัตราสำหรับความบกพร่องหรือความเสี่ย งที่มีผลต่อความปลอดภัย

โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที ่นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ ่งจะใช้เป็นตัวแบบ                 

ในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ   

๒.๑๐ แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการ

ประเมินตนเองเป็นเครื ่องมือหนึ ่งที ่ใช้ในการกำหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร            

และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีข้ันตอนในการดำเนินการดังนี้ 

 ๑) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร  
 ๒) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย  
 ๓) กำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง  
 ๔) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 



๑๒ 

 ๕) กำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ  
 ๖) ดำเนินการ   

๒.๑๑ แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้

กรอบ ตามข้อ ๑-๑๐ หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  
๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงานขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้าง ให้เหมาะสมระดับการ เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน 
การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนว
ทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น  

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าว เกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ    
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น  

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั ้นเกิดจากสาเหตุอะไร       
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป  

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว           ผล
การวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ                    
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง หรือจะต้องปรับปรุง                 
ในส่วนใดบ้าง 

๘) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร จะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ แก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะ แข่งขัน
กันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควร 
สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที ่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก             
ก็ควรยกเลิก 



๑๓ 
 

ส่วนที ่๒ 

การติดตามและประเมินผล 

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
 วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

“เมอืงสนั่นรักษ์เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่งคงทางเศรษฐกิจ ชุมชน

ได้รับการบริการงานโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นอย่างดีและทั่วถึง โดยเกิดจากความร่วมมือของรัฐและประชาชน” 

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
เพื่อให้การวางบทบาทการพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ในอนาคต ดำเนินไปภายใต้วัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดพันธกิจที่จะต้องดำเนินการ โดยสนับสนุนและ

เชื่อมโยงกันสำหรับพันธกิจที่ต้องทำ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  มีดังนี้  

๑. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะให้มีมาตรฐาน และ
เชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการให้บริการสาธารณสุข มุ่งเน้น
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

๓. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการการพัฒนากลุ่มอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้ประชาชนมีรายได้ เพื่อขจัดปัญหาความยากจน สร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
อย่างเป็นระบบ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด และเป็นระเบียบ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

๕. อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ 

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างของระบบต่าง ๆ ภายในท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพแข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัตน์ และสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ       
ได้อย่างรู้เท่าทัน ควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนาที่เป็นธรรม เสริมสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม
ชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้



๑๔ 
 

คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและเป็นฐานการดำรงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการ
เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการเทศบาล อันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มั่นคงและยั่งยืน  โดยเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้  

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  
๑. แนวทางการพัฒนาโครงข่ายชุมชน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ 
๒. แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 
๓. แนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณะ 
๔. แนวทางการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 

 ๒.๑  แนวทางการพัฒนาด้านป้องกันส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 ๒.๒  แนวทางการพัฒนาด้านสุขาภิบาลและสถานที่ 
 ๒.๓ แนวทางการพัฒนาด้านลดการติดยาเสพติด 
 ๒.๔ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
 ๒.๕ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 ๒.๖ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.๗ แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
 ๒.๘ แนวทางการพัฒนาด้านดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย  
- แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเพิ่มรายได้ชุมชน  

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย   
๑. แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
๒. แนวทางการพัฒนาด้านการบำบัดและจัดการขยะมูลฝอย 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ประกอบด้วย  
- แนวทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมและประเพณี 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ประกอบด้วย   
๑. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความสนใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
๓. แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
๔. แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงพัฒนารายได้ 
๕. แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
๖. แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 



๑๕ 
 

 เป้าประสงค์ 

เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาดังกล่าวจึงมีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื ่อการ
พัฒนาท้องถิ ่น (เป้าประสงค์) ไปสู ่การพัฒนาเทศบาลให้มีรากฐานที่เข้มแข็งและให้ความสำคัญกับการ
เจริญก้าวหน้า สำหรับจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีดังนี้ 

๑. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และได้รับการบริการสาธารณะทั่วถึงทุกชุมชน 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี     

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียง  สร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจชุมชน 

 
๔. มีการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๕. ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริม  
๖. องค์กรมีระบบการจัดการบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัด 

๑. จำนวนสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน        
๒. ประชาชนได้รับการดูแลด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินเพิ่มข้ึน      
๓. กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น      
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ      

 ค่าเป้าหมาย 

๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและพอเพียง 
๒. จำนวนจุดที่ติดตั้งสัญญาณจราจรที่ได้มาตรฐานและพอเพียง 
๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ 
๔. ร้อยละของพ้ืนที่ที่มีการวางแผนป้องกันน้ำท่วม 
๕. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดีขึ้น 
๖. ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานประกอบการมีความสะอาด ถูกหลักอนามัย 
๗. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดลดลง 
๘. เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
๙. ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กและเยาวชน 
๑๐. ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๑. ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการให้แก่ชุมชน 



๑๖ 
 

๑๒. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
๑๓. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้ในครัวเรือน 
๑๔. ร้อยละของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
๑๕. ร้อยละของปริมาณขยะ Recycle เทียบกับปริมาณท่ีส่งไปฝังกลบ 
๑๖. ร้อยละของประชาชนที่ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๗. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
๑๘. จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
๑๙. ร้อยละของบุคลากรเทศบาลที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๒๐. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้ 
๒๑. สถานที่ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสม พอเพียง 
๒๒. วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสม พอเพียง 

 กลยุทธ์ 

 ๑. พัฒนาโครงข่ายชุมชนพร้อมทั้งการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพานและทางเท้า 
 ๒. พัฒนาระบบจราจร 
 ๓. พัฒนาระบบบริการสาธารณะ 
 ๔. พัฒนาและป้องกันน้ำท่วม 

๕. ป้องกันส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
๖. พัฒนาสุขาภิบาลและสถานที่ 
๗. ลดการติดยาเสพติด 
๘. ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
๙. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
๑๐. ส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๑. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
๑๒. ดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๑๓. พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเพ่ิมรายได้ชุมชน 
๑๔. สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๑๕. บำบัดและจัดการขยะมูลฝอย 
๑๖. ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี 
๑๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑๘. ส่งเสริมความสนใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
๑๙. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
๒๐. ปรับปรุงพัฒนารายได้ 
๒๑. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
๒๒. ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 



๑๗ 
 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

  สภาพพื้นที่ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และถนนทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ (รังสิต-นครนายก) ตัดผ่านกลาง แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสองฝั่งๆ ละ ประมาณ ๑,๖๐๐  

เมตร สองฝั่งคลองรังสิตประยูรศักดิ์ มีคลองซอยคั่นระหว่างหมู่ ได้แก่ คลองซอยที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓ และ 

๑๔ สำหรับส่งน้ำเพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร ซึ่งในปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ

ของพ้ืนที่ประกอบด้วย การเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการบริการ เนื่องจากปัจจุบันได้มีผู้ลงทุนใน

ด้านที่อยู่อาศัยในบริเวณเขตปริมณฑลเพ่ิมข้ึน ทำให้พื้นที่ในการเพาะปลูกลดน้อยลงแต่ยังมีพ้ืนที่บางส่วนทำนา

และสวน แหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และคลองซอย รวมทั้งได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

  การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ใน
แต่ละด้าน จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

(๑) พัฒนาให้เขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวกเชื่อมโยงกัน
และมีสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๒) พัฒนาให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มีคุณภาพในการดำรงทั้งในส่วนของ
ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่ดี โดยทุกส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนด้านการศึกษา 
พัฒนาบริการสาธารณสุข พร้อมทั้งการให้ศึกษาด้านสาธารณสุขที่ถูกต้อง 

(๓) สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นฐานหรือเศรษฐกิจชุมชนให้
ทัดเทียมกับเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

(๔) พัฒนาในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม ไม่มีมลภาวะและประชาชน มี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 

 (๕) อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณกาล ให้ประชาชนรักษาและสืบทอดต่อไป 
 (๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน  
พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีในการบริการประชาชน และมีการส่งเสริมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
เพ่ือการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ ได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการประสานแผนร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

แผนงาน 

ด้านความม่ันคง 
ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 
การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสงัคม 

ด้านการสร้างความเติบโตบน
คุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำ 

ในสังคม 

พัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลติปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับ
ภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิง่แวดล้อม 

ฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ำเจา้พระยา/
ป่าสัก 

ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเทีย่วเพื่อ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ 

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอ้ือต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 

ยกระดับการผลิตอาหาร สินค้า เกษตร 
อุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสู่

ตลาดโลก 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและชุมชนให้มี
คุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

พัฒนามาตรฐานการท่องเทีย่วเชื่อมโยงธุรกิจ
และบริการด้านการท่องเทีย่ว 

ส่งเสริมการพฒันาการ
สาธารณูปโภค 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การบำรุงรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

การส่งเสริมเศรษฐกิจ 
การพัฒนาดา้นการ

บริหารจัดการ 
การส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจดัการที่ด ี ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่
พอเพียง สร้างความยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจชุมชน 

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดี 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง และ

สังคมมีความสงบสุข 

ประชาชนมีจิตสำนึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

มีระบบการจัดการบริหารทีด่ี 
มีระสิทธิภาพ 

มีบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึงทุก

ชุมชนและบำรุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพดี 

รณรงค์และเร่งสร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ บำบัดและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมประชาชนทุกระดับใน
เรื่องของการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง และมีส่วนร่วมในการ   
ช่วยผลักดันให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้

บรรลุผล พร้อมทั้งการส่งเสริม 
รักษา ฟื้นฟูประเพณี ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนาระบบการให้บริการ
สาธารณสุข ดูแลสวัสดิการและ

งานสังคมสงเคราะห์แก่
ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการ

เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาคน 

ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ส่งเสร ิมกระบวนการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้ง
ในภาคการเมือง ภาคราชการ 
ภาคเอกชน บนพื ้นฐานการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ปรับปรุงและพัฒนา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และการบริการสาธารณะให้มี
มาตรฐาน และเชื่อมโยงกัน 

เพื่อให้เกิดความสะดวก 
ปลอดภัยอย่างครอบคลุมและ

ทั่วถึง 

ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยการการพัฒนากลุ่ม
อาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้
ประชาชนมีรายได้ เพื่อขจัดปัญหา

ความยากจน สร้างความยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจตามแนว

พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

บริหารงาน
ทั่วไป 

รักษาความ
สงบภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข 
สังคม

สงเคราะห ์
เคหะและ

ชุมชน 
สร้างความ
เข้มแขง็ 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งบกลาง 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ย่ังยืน 

การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง

แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคงและ

ย่ังยืน 

การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิ

ชอบและธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นท่ี

เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 



๑๙ 
 

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

สภาพพื ้นที ่ของเทศบาลเมืองสนั ่นร ักษ์ พื ้นที ่ส ่วนใหญ่เป ็นลุ ่ม ม ีคลองร ังส ิตประยูรศ ักดิ์                     
และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ (รังสิต-นครนายก) ตัดผ่านกลาง แบ่งพื ้นที ่ออกเป็นสองฝั ่งๆ                   
ละประมาณ ๑,๖๐๐  เมตร สองฝั ่งคลองรังสิตประยูรศักดิ ์ มีคลองซอยคั ่นระหว่างหมู ่ ได้แก่ คลอง          
ซอยที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓ และ ๑๔ สำหรับส่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
เกษตรกร ซึ่งในปัจจุบันด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ประกอบด้วย การเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการ
บริการ เนื่องจากปัจจุบันได้มีผู ้ลงทุนในด้านที่อยู่อาศัยในบริเวณเขตปริมณฑลเพิ่มขึ้น ทำให้พื้นที่ในการ
เพาะปลูกลดน้อยลงแต่ยังมีพื้นที่บางส่วนทำนาและสวน แหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ คลองรังสิตประยูรศักดิ์         
และคลองซอย รวมทั้งได้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ เพื ่อการบรรลุเป้าประสงค์                     
ในแต่ละด้าน จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

(๑) พัฒนาให้เขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวกเชื่อมโยงกัน

และ มีสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๒) พัฒนาให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์มีคุณภาพในการดำรงทั้งในส่วน           

ของครอบครัว ชุมชนและสังคมที่ดี โดยทุกส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนด้าน

การศึกษา  พัฒนาบริการสาธารณสุข พร้อมทั้งการให้ศึกษาด้านสาธารณสุขที่ถูกต้อง 

(๓) สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื ้นฐานหรือเศรษฐกิจชุมชน         

ให้ทัดเทียมกับเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

(๔) พัฒนาในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้เป็นเมือง    

น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม ไม่มีมลภาวะและประชาชน   

มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 

(๕) อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณกาล ให้ประชาชนรักษาและสืบ

ทอดต่อไป 

 (๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน  

พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีในการบริการประชาชน และมีการส่งเสริมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

เพ่ือการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชน 

 จากแผนย ุทธศาสตร ์การพัฒนาภายใต ้บร ิบททางเศรษฐก ิจ ส ังคม และการเม ือง                         
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้อง
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างของระบบต่างๆ      
ภายในท้องถิ ่นให้ม ีศักยภาพแข่งขันได้ในกระแสโลกาภิว ัตน์ และสร้างฐานความรู ้ให ้เป็นภูมิค ุ ้มกัน                 



๒๐ 
 

ต่อการเปลี ่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู ้ เท่าทัน ควบคู ่ไปกับการกระจายการพัฒนาที ่เป็นธรรม เสริมสร้าง             
ความเท่าเทียมกันของกลุ ่มคนในสังคมชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ ่น พร้อมทั้งฟื ้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพัฒนาที่มั ่นคงและเป็นฐาน       
การดำรงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาลอันจะ
นำไปส ู ่การพัฒนาท ้องถ ิ ่นท ี ่ม ั ่นคงและย ั ่ งย ืน โดยเทศบาล เม ืองสน ั ่นร ักษ ์ ได ้กำหนดย ุทธศาสตร์                          
และแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ได้จ ัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวกำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้ ๕ ปี เป็นกรอบในการดำเนินงาน
และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๖ ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที ่มีเป้าหมายดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้จำนวน ๓๖๑ โครงการ และผู้บริหารเทศบาลได้ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้ 

 โครงการ/กิจกรรม แบบ ผ.๐๑ จำนวน ๙๖ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๘๙,๐๔๖,๖๕๐.- บาท 
 บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.๐๓ จำนวน ๒๓ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๒๐,๑๗๐,๒๐๐.- บาท 

 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิเคราะห์จากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
และตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จำนวน ๓๖ โครงการ 
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จำนวน ๑๕ โครงการ 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม    จำนวน ๕   โครงการ 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี  จำนวน ๒   โครงการ 
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ   จำนวน ๑๕ โครงการ 
               รวมจำนวน ๗๓ โครงการ 
 
 
 

81%

19%

โครงการ

ผ.01
ผ.03



๒๑ 
 

 ๑. สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
ผลการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีกรรมการมาประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลจำนวน ๘ คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ ๑๐ 
๕ โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘.๙๒ 

 ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) ๔.๙๑ 
 ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) ๔.๙๔ 
 ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู ่การตั้ง 

งบประมาณได้ถูกต้อง 
(๕) ๔.๙๔ 

 
 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) ๔.๙๒ 
 ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(๕) ๔.๙๐ 

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) ๔.๙๐ 
 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) ๔.๘๗ 
 ๕ .๘  โครงการแก ้ ไขป ัญหาความยากจนหร ือการเสร ิมสร ้างให้

ประเทศชาติ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
(๕) ๔.๘๘ 

 ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) ๔.๘๖ 

 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) ๔.๙๓ 
 ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(๕) ๔.๙๔ 

 ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) ๔.๙๓ 
 รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘.๙๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนัน่รักษ์ 

 ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ดา้นสังคม    
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

๑๐ ๑๐ 

 ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๒. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ก็คือผลผลิตเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ หรือไม่ จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามทีไ่ด้
กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว ้
 ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

 

๑๐ ๑๐ 

 

 ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรมงาน
ต่างๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน 
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การดำเนินการต่างๆ        
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้าม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness ) ผลการปฏิบตัิราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์          
และเป้าหมายของแผนการปฏิบตัริาชการตามที่ไดร้ับงบประมาณ     
มาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการ            
ที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

 ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน ที่เกิดจากดา้นต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดกัน 
 ๒) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

๑๐ ๑๐ 

โครงการพัฒนา  
 

ประเด็นการพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา  
 ๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
ช่ือโครงการควรมีวตัถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้  
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ              
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘.๙๒ 
๔.๙๑ 

๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้อง 

กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และโครงการเหตผุล วิธกีารดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไป ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) ๔.๙๔ 

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) มี | ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต ความชัดเจนนำไปสู่การ อย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำทีไ่หน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และ จบลงเมือ่ไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย มหีลายกลุ่ม      
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) ๔.๙๔ 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน 
ความสอดคล้องกับแผน | การแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้าง ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี | โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๕) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) ๔.๙๒ 

 

 

 

 



๒๔ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ผลผลิตของโครงการ) มี ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยดึหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน ความสอดคล้องกับ | เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ | (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึด
หลักการนำไปสู่ และสังคมแห่งชาติ การปฏิบตัิให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิ 

ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดบั 
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) 
การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสรา้ง ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ  

(๕) ๔.๙๐ 

๕. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
 ๕.๖  โครงการมี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand 

โครงการมีล ักษณะหรือสอดคล้องกับการปร ับเปลี ่ยนโครงสร ้าง
เศรษฐกิจ  ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มากเช่น (๑) เปลี ่ยนจากการผลิตสินค้า        
โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู ่การขับเคลื ่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๔.๙๐ 

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ ่นม ีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ ่นต้องเป็น 
โครงการเชื ่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๔.๘๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.๘ โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสรมิสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื ้นฐานความพอเพียงที ่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได้     
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ 
จะให้ท้องถิ ่นมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นท้องถิ ่นที ่พัฒนาแล้ว        
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕) ๔.๘๘ 

๕.๙ งบประมาณ      
มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ 
จ ัดทำโครงการได ้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความ             
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)      
(๔) ความเหลื ่อมล ้ำในการพัฒนาท้องถิ ่น นำไปสู ่ความยุต ิธรรม 
(Equity)(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๔.๘๖ 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื ่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๔.๙๓ 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการกำหนดดัชนีชี ้ว ัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)      
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)    
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ    
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) ๔.๙๔ 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ 
ควรคำน ึงถ ึง (๑) ม ีความเป ็นไปได ้และม ีความเฉพาะเจาะจง                 
ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ ่งที ่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

 (๕) ๔.๙๓ 
 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๔.๙๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 โครงการ/กิจกรรม แบบ ผ.๐๑  
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการตามแผนพัฒนา 
จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 

๑. ด้านโครงสร้าง  
    พ้ืนฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๓๐ ๔๐,๔๒๔,๔๕๐ 

๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๗ ๑๕,๑๓๘,๖๐๐ 

๒. ด้านการพัฒนา 
    คุณภาพชีวิต 

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๔ ๘๓๐,๐๐๐ 
๒.๒ แผนงานการศึกษา ๘ ๑๑,๗๐๗,๖๐๐ 

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข ๑๙ ๑๗,๕๒๐,๐๐๐ 

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ 
 ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒ ๑๐๐,๐๐๐ 

 ๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม              
      และนันทนาการ 

  

 ๒.๗ แผนงานงบกลาง   

๓. ด้านเศรษฐกิจ 
    ชุมชน 

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

๔. ด้าน     
    สิ่งแวดล้อม 

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข   
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน ๕ ๑,๓๗๖,๐๐๐ 

๕. ด้านวัฒนธรรม 
    และประเพณี 

๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ 
      นันทนาการ 

๓ ๑๓๐,๐๐๐ 

๖. ด้านการ 
    บริหารจัดการ 

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๗ ๑,๖๒๐,๐๐๐ 

๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
๖.๓ แผนงานการศึกษา   

๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน   

๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
๖.๖ แผนงานการพาณิชย์   

รวม ๙๖ ๘๙,๐๔๖,๖๕๐ 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

 บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓ ๑,๒๘๓,๑๐๐ 
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

๓. แผนงานการศึกษา ๔ ๗๘,๙๐๐ 
๔. แผนงานสาธารณสุข ๓ ๒,๕๕๘,๕๐๐ 

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์  ๒๗,๕๐๐ 

๖. แผนงานเคหะและชุมชน ๕ ๑๖,๑๓๔,๐๐๐ 
๗. แผนงานการพาณิชย์   

๘. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ๘ ๑๑๕,๗๐๐ 

รวม ๒๓ ๒๐,๑๗๐,๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

ผลการประเมิน 

รวม 
โครงการ โครงการ โครงการ ยกเลิก 
ที่อยู่ใน
ระดับ 

ที่อยู่
ระหว่าง ยังไม่ได้ โครงการ 

ความสำเร็จ ดำเนินการ ดำเนินการ  
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
    ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒ ๔ ๑  ๗ 

    ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน ๑๖ ๑๔   ๓๐ 
รวม ๑๘ ๑๘ ๑  ๓๗ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
    ๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓  ๑  ๔ 

    ๒.๒ แผนงานการศึกษา ๘    ๘ 

    ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข ๑๒ ๑ ๖  ๑๙ 

    ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ๑    ๑ 

    ๒.๕ แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน   ๒  ๒ 

    ๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ      

รวม ๒๔ ๑ ๙  ๓๔ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม      

    ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๔  ๑  ๕ 

รวม ๔  ๑  ๕ 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี      

    ๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๑  ๒  ๓ 

รวม ๑  ๒  ๓ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ      

   ๕.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป ๖ ๑ ๑๐  ๑๗ 

   ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน      

   ๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      

รวม ๖ ๑ ๑๐  ๑๗ 

รวมท้ังสิ้น ๕๓ ๒๐ ๒๓  ๙๖ 

 

 

 

 



๒๙ 
 

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนนิงาน 
 ตารางความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๑. จำนวนโครงการทั้งหมดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จำนวน ๑,๓๑๘ โครงการ 
 ๒. จำนวนโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔๑ โครงการ 
 ๓. จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๓ โครงการ 

ยุทธศาสตร์ โครงการที่มีในเทศบัญญัติ 
ปี ๒๕๖๕ (โครงการ) 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ปี ๒๕๖๕ (โครงการ) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๓๗ ๑๘ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ๓๔ ๒๔ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน   
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ๕ ๔ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและประเพณี ๓ ๑ 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ๑๗ ๖ 

รวม ๙๖ ๕๓ 

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

       

ลำดับ บัญชีครุภัณฑ์/แผนงาน 

จำนวนรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ 

ดำเนินการ 
อยู่

ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก รวม 
แล้ว ดำเนินการ ดำเนินการ 

๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  ๓๐ ๒ ๗  ๓๙ 
๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ๑  ๑ 
๓ แผนงานการศึกษา ๖  ๒  ๘ 
๔ แผนงานสาธารณสุข ๑๔  ๖  ๒๐ 
๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์      
๖ แผนงานเคหะและชุมชน ๑  ๑  ๒ 
๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      
๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ      
๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๐  ๑  ๑๑ 

๑๐ แผนงานการเกษตร      
๑๑ แผนงานการพาณิชย์      
๑๒ แผนงานงบกลาง      

รวม ๖๑ ๒ ๑๘  ๘๑ 
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๑.๕ ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
 ๑. ปัญหาโครงการ/แผนงาน ที่จัดทำมีปริมาณมากเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้  

    การจัดทำหรือเสนอโครงการ/กิจกรรม มีจำนวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรรในแต่ละปี จึงควรมีการวิเคราะห์ประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เร่งด่วนและมีความสำคัญต่อการพัฒนา    
ซึ่งจะทำให้แผนพัฒนาเทศบาลฯ ไม่ประสบผลสำเร็จ 

 ๒. ปัญหาไม่ปฏิบัติตามแผนดำเนินการ  
     โครงการที ่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ประจำปี ๒๕๖๕ และได้รับการอนุมัติ

งบประมาณประจำปี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจะต้องนำโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ มาจัดทำแผนดำเนินการ 
คือ แผนที่กำหนดเงื่อนระยะเวลาของการจัดทำโครงการ ว่าจะมีการเริ่มและการสิ้นสุดของโครงการในเวลาใด 
เช่น บางโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือน บางโครงการระยะเวลาดำเนินการ ๖ เดือน และเมื่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการได้แจ้งกำหนดเวลาในแผนการดำเนินการแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติ จริง          
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด เนื่องจากงบประมาณยังไม่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางหรืออาจจะมี
โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบอาจจะเกิดความล่าช้า 

 ๓. ปัญหาการหาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (Out Come)  
     ในแนวทางปฏ ิบ ัต ิของคณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนา ต ้องต ิดตาม                 

และประเมินผลแผนพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ในแง่ของความสำเร็จ สัมฤทธิ์ผล ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลประโยชนสูงสุดต่อประชาชน โดยให้ดูจากตัว ชี้วัดหรือ
ผลงานที่และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ แต่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม ใน
แง่ผลการดำเนินการโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณเท่านั้น ในการดำเนินการเพ่ื อให้ทราบผลสัมฤทธิ์
ของโครงการนั้นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ และมีความรู้ ความสามารถ และคณะกรรมการฯ มีภารกิจหน้าที่รวมทั้งงาน
ประจำ จึงไม่สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลได้อย่างตรงตามต้องการได้  

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 จากปัญหาเบื้องต้นที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ แจ้งให้
ทราบ แล้วนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อให้การติดตามและประเมินผลของ
โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาเทศบาลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ มีประสิทธิภาพ จึงขอ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้  

 ๑. ควรจัดทำโครงการในแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับรวมไปถึงงบประมาณที่ ได้รับ
การจ ัดสรรจากส่วนกลาง และโครงการ/กิจกรรม ที ่บรรจ ุในแผนพัฒนาท้องถิ ่น ควรมีการนำไปดำเน ินการ                   
(บรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) รวมไปถึงการนำแผนชุมชนมาพิจารณาดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล  

 ๒. หน่วยงาน/สำนัก/กอง ต้องเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ในระยะเริ่มแรกของปีงบประมาณ
และให้สอดคลองกับแผนดำเนินการที่หน่วยงาน/สำนัก/กอง ได้แจ้งไว้ เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณใน
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การเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย (กรกฎาคม - กันยายน) และ
สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงื่อนเวลา
ต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณถัดไป  

 ๓. หน่วยงาน/สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ควรประมาณการงบประมาณในการจัด
โครงการ/กิจกรรมให้ใกล้เคียง และสามารถปฏิบัติงานได้ เพ่ือลดปัญหาการเพ่ิม - ลด งบประมาณ และสามารถ 
ควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ  

 ๔. เมื ่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จแล้วให้ผ ู ้ร ับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนิ นโครงการ                
ในรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้องาน และแหล่งที่มาของ 
งบประมาณให้ชัดเจน เพ่ือให้ข้อมูลการทำงานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น  

 ๕. ควรมีการวิเคราะห์ ปัญหาและความจะเป็นเร่งด่วน รวมถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
ท้องถิ่น เพื่อนำกิจกรรมและโครงการนั้นๆ มาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ และให้แผนพัฒนา
เทศบาลสอดคล้อง กับงบประมาณหรือรายได้ของเทศบาล เพื่อให้แผนพัฒนามีประสิทธิภาพ และสามารถ
นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้อย่าง
แท้จริง  

 ๖ . ไม ่ควรจ ัดกิจกรรม/โครงการจำนวนมากเกินไป ควรเน ้นกิจกรรมที ่สามารถทำร ่วมกัน                     
ได้หลาย ๆ ส่วนของหน่วยงาน เพื ่อสร้างการมีส่วนร่วมและลดค่าใช้จ่าย ลดภาระงานของผู ้ปฏิบัติงาน                    
และประชาชนจะได้เพ่ิมความสนใจในกิจกรรมของเทศบาลมากข้ึน  

 ๗. ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กร ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
โดยชุมชนเอง  
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๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

การต ิดตามและประเม ินแผนพัฒนาท ้องถ ิ ่นเป ็นการต ิดตามและประเม ินผลความสอดคล ้อง                     
และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานว่า
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

๒.๑ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย        
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)        
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน หกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ มีแนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ดังนี้  

๒.๑.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประกอบด้วย  

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน  
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน  
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย  

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ๕ คะแนน  
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓  ๕ คะแนน  
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๕ คะแนน  
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน  
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน  
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน  
๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน  
๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน   
๓.๙ เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน   
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน 



๓๓ 
 

๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน 
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 

 คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหส์ภาวการณแ์ละศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (๕) 

     ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ หรือฉบับท่ี ๑๓ (๕) 
     ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (๕) 
     ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๕) 
     ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๕) 

     ๓.๗ วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๘ กลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๙ เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) (๕) 

     ๓.๑๑ แผนงาน (๕) 
     ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้ตัวแบบวัดผล ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ ๔.๑ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สำคัญคือการติดตามและประเมินผล
โครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่ อย่างไร 
 ๒.๒.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประกอบด้วย 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน  
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน  
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน  
 



๓๔ 
 

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน 
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย 

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน 
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน 
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน 

๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน 
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน 
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน 
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน 
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ ๕ คะแนน 
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ 

ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น ๕ คะแนน 
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ๕ คะแนน 
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร

จัดการน้ำ ๕ คะแนน 
 คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย ๒๕ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติ ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 

     ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๕ มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้ รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (๕) 
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจดัทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ 

     ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม (๕) 
     ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน (๕) 
     ๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบรหิารจดัการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(๕) 

     ๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (๕) 
     ๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา 
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

(๕) 

     ๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

(๕) 

     ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกีย่วกับด้านการบริหารจัดการน้ำ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

กรอบและแนวทางในการต ิดตามและประเม ินผลถ ือปฏ ิบ ัต ิและดำเน ินการตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ 
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง 
วิธ ีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา             
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล



๓๖ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้  
ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบ

แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ ่นและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด       
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิน่ระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ขั ้นตอนที ่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น อาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำ
หน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙     
กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย   

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 



๓๗ 
 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
 ๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 ทั้งนี ้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๑. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
กำหนดกรอบแนวทางดังนี้ 
 ๑) กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙  

 ๒) กำหนดกรอบเวลา Time & Time Frame) ความสอดคล้อง (Relevance) ความเพียงพอ (Adequacy) 
ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ์ และผลผลิต (Outcome and 
Output) การประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นต้น  
  ๓) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้าน /ชุมชน ตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย 
เพราะว่าหมู่บ้าน /ชุมชน /ตำบล/องค์กร /หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน และกัน กับสิ่งแวดล้อม
ภายใต้สังคมท่ีเป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  

๓.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูล
จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจเทคโนโลยี การเมืองกฎหมาย สังคม 
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูล
จากสภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ แสวงหาโอกาสการ
พัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น      



๓๘ 
 

(Value-Chain Analysis) การว ิเคราะห์ป ัจจ ัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources)        
เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึง จุดแข็งและจุดอ่อน  

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ ซึ ่งจะต้องกำหนดวิธีการติดตามและ

ประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างน้อย ๒ ประการ 
ดังนี้  

๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ  

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู ้ร ับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนในท้องถิ ่น ผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้อง และผู ้มีส ่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ในท้องถิ่นนั้นๆ  

๒) เครื ่องมือ อันได้แก่ เครื ่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ ่งที ่ใช้เป็นสื ่อสำหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล ดังกล่าวอาจ
เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์
ที่ได้รับจากยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัด ความรู้แบบบันทึกข้อมูล 
แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติหรือการหาผลสัมฤทธิ์โดย
รูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  

๓) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผลจะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำลำคลอง ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับ
ผลตามท่ีตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการกำหนด
วิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย  

ระเบียบในการติดตามและประเมินผล จะต้องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็นการ
ติดตามและประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล     
การสรุปผลของการติดตามและประเมินผลภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร เป็นอย่างไร ปัญหาของยุทธศาสตร์คือ
อะไร ตั้งข้อสังเกตอย่างไร  

๒. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผลเป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ (structure) 

ของการวางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพื่อให้สามารถ
ตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื ่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อ 



๓๙ 
 

- มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น  
- อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดข้ึนได้ 

การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือ
รูปแบบของบ้านโดยรวมก่อนที่จะดำเนินการในรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก่อนการลงพื้นที่จริง การออกแบบ
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จึงเป็นการกำหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ด้วย โดยต้องกำหนดประเด็นปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 

๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูลจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่า เป็น
ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการค้นคว้าหาคำตอบ เนื่องจากถ้าได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ  
ย่อมส่งผลกระทบต่อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสำรวจ ( survey) 
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถ
วัดได้ 

๒.๔ กำหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ๒ แบบ ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ไว้เป็นแนวทางไว้ ดังนี้ 

๑) แบบรายงาน แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประกอบด้วย 

๑.๑) แบบรายงาน แบบที่ ๒/๑ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นแบบ
ประเมินตนเอง เพื ่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมือง         
สนั ่นรักษ์. ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ..๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ถึงที ่แก้ไข.เพิ ่มเติม เปลี ่ยนแปลง ฉบับที่            
๑/๒๕๖๓ และ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓   

๑.๒) แบบรายงาน แบบที ่ ๒/๒ แบบประเมินผลโครงการ เป็นแบบประเมินผลโครงการที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องทำการสรุปผลโครงการหลังจากที่ได้ดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือ
สรุปผลโครงการหลังจากสิ้นปีงบประมาณ (เดือนกันยายนของทุกปี) 



๔๐ 
 

๒) แบบรายงาน แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

เป ็ นการประ เม ิ นผลการดำ เน ิ นงานตามแผนย ุทธศาสตร ์ท ี ่ ก ำหนด ม ี ร ะยะ เวลา                                 
ในการ ดำเนินงานหลังจากสิ้นปีงบประมาณ (ปีละครั้ง) โดยใช้ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบ 
ได ้แก่ แบบที่  ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเน ินงานของเทศบาลเ ม ืองสนั ่นร ักษ์                          
ในภาพรวมและ แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์       
ในแต่ละยุทธศาสตร์ นำผลที่ได้จาก แบบที่ ๓/๒ และ แบบที่ ๓/๓ มาสรุปตามแบบรายงาน แบบที่ ๓/๑ ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก และเกี่ยวข้องกับ เขตพื้นที่เทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์อย่างไร 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ใน ภาพรวม และแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยมีประเด็นความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ดังนี้ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

โดยกำหนดคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑  หมายถึง   น้อยที่สุด  
๒  หมายถึง   น้อย  
๓  หมายถึง   ปานกลาง  
๔  หมายถึง   มาก 
๕  หมายถึง   มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือปัญหาความต้องการอื ่นๆ เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด 

เกณฑ์การประเมินผล  

๑) เกณฑ์การประเมินผลของระดับความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี ้ ค่า
คะแนนระดับความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

สามารถแปลความหมายของระดับความพึงพอใจ คิดเป็น ค่าเฉลี่ย (Average Mean) คะแนนได้ดังนี้  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ระดับ น้อยที่สุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ระดับ น้อย  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ระดับ ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ระดับ มาก  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ระดับ มากที่สุด  

๒) เกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละ (Percentage) ดังนี้ 
ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ลงมา    หมายถึง ควรปรับปรุง  
มากกว่าร้อยละ ๕๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐  หมายถึง น่าพอใจ  
มากกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗๐  หมายถึง ดี 
มากกว่าร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป   หมายถึง ดีมาก 

 อ้างอิงจากเกณฑ์การประเมิน ตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 การจัดเก็บข้อมูล 
 ๑) จัดเก็บข้อมูลจากการดำเนินการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ในการจัดทำโครงการ
พัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 ๒) จัดเก็บข้อมูลจากการทำแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ 
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์

ค่าคะแนน ระดับความพึงพอใจ 

๑ น้อยที่สุด 
๒ น้อย 

๓ ปานกลาง 
๔ มาก 

๕ มากที่สุด 



๔๒ 
 

 แหล่งข้อมูล 
 ๑) การดำเน ินการตามภารกิจของส ่วน/กอง/ฝ ่าย และหน่วยงานราชการอ ื ่นๆ                  
ที่ได้ปรากฏตามโครงการพัฒนาในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลจากการทำแบบประเม ินผลความพึงพอใจต ่อผลการดำเน ินงาน               
ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วนำมาลงรหัส 
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลโดยโปรมแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา  
ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการหาค่าสถิติพื้นฐาน ดังนี้ วัดเป็น จำนวน (Number) ร้อยละ (Percentage)  
และค่าเฉลี่ย (Average Mean) 

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)      
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
 
 



๔๓ 
 

  การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ  
๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 
 
 

๒๐ 
(๕) 

 
 

 ๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  
๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 
 
 

(๕)  

 ๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  
๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสตัว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
 
 

(๕)  

 ๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  
๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพือ่การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วม
รับประโยชน์ ร่วมแก้ปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) 
 

(๕)  



๔๔ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลมุความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) 

๒๐ 
(๕) 

 

 ๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(๕)  

 ๓) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตา่ง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  
๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็น
ต้น 

(๕)  

 ๕) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้ม
ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออ่ืน 
ๆ 

(๕)  

๓. ยุทธศาสตร์  
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖๐ 
(๕) 

 
 

    ๓.๒ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ หรือ
ฉบับท่ี ๑๓ 

การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

    ๓.๓ เป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable 
Development Goals: 
SDGs) 

การกำหนดและการวิเคราะห์เปา้หมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เปา้ประสงค์ SDGs และประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  



๔๕ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
    ๓.๔ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

(๕)  

    ๓.๕ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำข้ึนแบบมี
ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

(๕)  

    ๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การกำหนดและการวิเคราะหส์อดคล้องกับสภาพท่ัวไปและ
ข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนท่ีจริงและเป็นไปตามหน้าท่ีและอำนาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว ้

(๕)  

    ๓.๗ วิสัยทัศน์ การกำหนดและการวิเคราะห์วสิัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งท่ีจะเกดิขึ้นใน
อนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๕)  

    ๓.๘ กลยุทธ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าท่ีและอำนาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์
นั้น จากประเด็นคำถามทีส่ำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด 
หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนา
อะไร 

(๕)  

    ๓.๙ เป้าประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

การกำหนดและการวิเคราะห์เปา้ประสงค์ของแตล่ะประเด็น
กลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิง่หนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด 
เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 
 
 

(๕)  



๔๖ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
    ๓.๑๐ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์  
(Positioning) 

การกำหนดและการวิเคราะห์จดุยนืขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิด
จากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสูผ่ลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยูจ่ริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้
เกิดผลสำเร็จได ้

(๕)  

    ๓.๑๑ แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนก
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการ
จัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ 
แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงาน
หรือไม ่

(๕)  

    ๓.๑๒ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

การกำหนดและการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับท่ี ๑๓ 
SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง (ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนา
ท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

(๕)  

รวมคะแนน ๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด ๑๐๐  

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

 การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

๑) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท่ีประชาชนต้องการให้ดำเนินการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการไดโ้ดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand หรอือ่ืน ๆ เป็นการวิเคราะห์
โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวสิัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

๑๐ 
(๕) 

 
 

 ๒) การวิเคราะห์หรือผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่
จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกดิขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ
วิเคราะหเ์ชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand หรืออ่ืน ๆ มา
เชื่อมต่อเป็นการวเิคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๕)  

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข
ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวดัจำนวน
โครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลติเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามหน้าท่ีและอำนาจท่ีได้กำหนดไว ้
 

๑๐ 
(๕) 

 
 

 ๒) การกำหนดและการวิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ไดม้ีการวิเคราะห์ในเชิงปรมิาณ
ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 
 
 
 
 
 

(๕)  



๔๘ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อ
วัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความตอ้งการของประชาชน และ
เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจาก
การพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภณัฑ์ วัสดุ การ
ดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนได้ และเป็นไปหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๑๐ 
(๕) 

 
 

 ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วเิคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการทีด่ำเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวเิคราะห์ในเชิงคุณภาพ การ
วัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รบัด้วยรูปแบบ
ของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 
 

(๕)  

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนงานการพัฒนา 

๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการ
วิเคราะหเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend 
หลักการบรูณาการ (Integration) หรืออ่ืน ๆ โดยนำไปจัดทำ
เป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 
 

(๕)  

 ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ 
กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะทีเ่ป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 

  



๔๙ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 
๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการ
จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนา
บรรลตุามวสิัยทัศน์ท่ีกำหนดไว ้
๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทศัน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร 
หรือสิ่งท่ีจะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 
 

๓๐ 
(๕) 

 
 

    ๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear 
objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตผุล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม 
ฯลฯ 
 

(๕)  

    ๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิต ของโครงการ) 
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดาเนินงานลงรายละเอยีดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะ
ทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ก็ให้
ระบุว่ากลุม่เป้าหมายหลัก กลุ่มเปา้หมายรองหรือกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ
ประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” 
 
 
 
 
 
 
 

(๕)  



๕๐ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
    ๕.๔ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำ
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ
ประมาณการราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ การ
ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสใน
การกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การ
ประมาณการราคาที่เกดิจากเปา้หมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำใน
การพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุตธิรรม (Equity) และ (๕) 
ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ 
พิสูจน์ได้วา่เป็นจริงในเวลานั้น 

(๕)  

    ๕.๕ มีการกำหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 
 

มีการกำหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator: 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะไดร้ับ) ตัวช้ีวัดที่แสดงใหเ้ห็นว่าจะดำเนินการใหเ้กิดผล
สำเรจ็อย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด 
KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความ
ยาว ฯลฯ 

(๕) 
 

 

    ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะ
ได้ รับสอดคล้องกับ
โครงการและ
วัตถุประสงค์ทีก่ำหนดไว ้

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถปุระสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวตัถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบตัิได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้
 

(๕) 
 

 



๕๑ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๖. โครงการพัฒนาที่
นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำป ี
    ๖.๑ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีในภาพรวม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจดัทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจดัทำบรกิารสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบญัญตัิ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีท่ีตั้งไว ้

๓๕ 
(๕) 

 
 

    ๖.๒ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปตีามข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีทีต่ั้งไว้ 

(๕)  

    ๖.๓ โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่
นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ เพื่อการบริหารจดัการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมหรือบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว ้

(๕)  

    ๖.๔ โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่
นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับสุข
ภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้าน
การสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบญัญตัิ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีท่ีตั้งไว ้

(๕)  

    ๖.๕ โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่
นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้อถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีทีต่ั้งไว้ 
 
 
 

(๕) 
 

 

 



๕๒ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
    ๖.๖ โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่
นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม 
เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปตีามข้อบญัญัต/ิเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีตั้งไว้ 
 

(๕) 
 

 

    ๖.๗ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการบริหาร
จัดการน้ำ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครุภณัฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง 
ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง
น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญตัิ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีท่ีตั้งไว ้

(๕) 
 

 

รวม ๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด ๑๐๐  

 



 ๕๓ 

ส่วนที่ ๓ 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้ประชุมและดำเนินการให้
คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่นของ
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประธานกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป เป็นไปตามข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ 
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 ผลการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีกรรมการมาประชุมเพื่อดำเนินการ
ติดตามและประเมินผล จำนวน ๘ คน ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๑๙ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๑๘ 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ ๕๔ 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) ๙ 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) ๙ 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) ๙ 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) ๕ 
   ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) ๔ 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) ๔ 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) ๕ 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) ๕ 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) ๔ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๑ 
 

 

 



 ๕๔ 

แบบประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมลูพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ  

๒๐ 
(๓) 

 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี ่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง    
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(๒) (๑) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.  

(๒) (๒) 

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ ่น ร ูปแบบ วิธ ีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร ่วมทำร่วมตัดสินใจ ร ่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร ่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ ่นตามอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

 
 
 
 
 



 ๕๕ 

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(๑) การวิเคราะห์ที ่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ชาต ิ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 
(๔) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

(๓) การว ิเคราะห์ทางส ังคม เช่น ด ้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณส ุข ความยากจน อาชญากรรม ป ัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓) (๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน        
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓) (๒) 

(๕) การวิเคราะห์สิ ่งแวดล้อม พื ้นที ่ส ีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ         
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  

(๓) (๓) 

(๖) การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส ่งผลต ่อการดำเน ินงาน ได ้แก ่  S – 
Strength (จุดแข็ง) W – Weakness (จุดอ่อน) O – Opportunity 
(โอกาส) และ T – Threat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖ 

๑.๔. ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓. ยุทธศาสตร์ 

    ๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 
(๙) 

    ๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๙) 

    ๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๙) 

    ๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที ่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

    ๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่จะทำไปสู ่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๔) 

    ๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕) (๔) 

    ๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

 
 
 
 
 
 



 ๕๗ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

    ๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ ่งหมายเพื ่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตังชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (๕) 

    ๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๔) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๑ 

 

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ผลการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ ่งมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จำนวน ๘ คน ดังนี้ 
 
 

 

 
 

 

 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ ๑๐ 
๕ โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘.๙๒ 

 ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) ๔.๙๑ 
 ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) ๔.๙๔ 
 ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู ่การตั้ง 

งบประมาณได้ถูกต้อง 
(๕) ๔.๙๔ 

 
 
 
 



 ๕๘ 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) ๔.๙๒ 
 ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(๕) ๔.๙๐ 

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) ๔.๙๐ 
 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) ๔.๘๗ 
 ๕ .๘  โครงการแก ้ ไขป ัญหาความยากจนหร ือการเสร ิมสร ้างให้

ประเทศชาติ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
(๕) ๔.๘๘ 

 ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) ๔.๘๖ 

 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) ๔.๙๓ 
 ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(๕) ๔.๙๔ 

 ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) ๔.๙๓ 
 รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘.๙๒ 

 

แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ ่น (ใช ้การว ิ เคราะห ์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม    
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

๑๐ ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๙ 

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชงิปริมาณ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๒. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ก็คือผลผลิตเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 
๒) ว ิ เคราะห ์ผลกระทบ/ส ิ ่ งกระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

 

๑๐ ๑๐ 

 

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตัิในเชงิคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓. การประเมินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรมงาน
ต่างๆ ที ่ดำเนินการในพื ้นที ่น ั ้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน 
พึงพอใจหรือไม่ สิ ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ           
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
ว ัตถ ุประสงค ์หร ื อ ไม ่  ซ ึ ่ ง เป ็น ไปตามหล ักประส ิทธ ิผล 
(Effectiveness ) ผลการปฏิบัต ิราชการที ่บรรลุว ัตถุประสงค์          
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ     
มาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒)  ว ิ เ คราะห ์ผลกระทบ/ส ิ ่ งก ระทบ ( Impact) โครงการ                  
ที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๐ 

๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน ที่เกิดจากดา้นต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชาร ัฐ และหลักปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

๑๐ ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนา  
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
ช่ือโครงการควรมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้  
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ              
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘.๙๒ 
๔.๙๑ 

๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้อง 

กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการ และโครงการเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) ๔.๙๔ 

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ 
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที ่อยากให้เกิดขึ ้นในอนาคตเป็นทิศทางที ่ต ้องไปให้ถึง
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี | ต้องชัดเจน สามารถระบุ
จำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต ความชัดเจนนำไปสู่
การ อย่างไร กลุ ่มเป้าหมาย พื ้นที ่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใด และ จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กล ุ ่ ม เป ้ าหมาย ม ีหลายกล ุ ่ ม  ให ้บอกช ัดลงไปว ่ า ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) ๔.๙๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๑ 

๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา (ต่อ) 

 
ประเด็นการพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถ
ใน ความสอดคล้องกับแผน | การแข่งขัน (๓) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี | โอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๕) การปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 

(๕) ๔.๙๒ 

๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ผลผลิตของโครงการ) มี ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน ความสอดคล้องกับ     
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ | (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ และสังคมแห่งชาติ การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ 

ที ่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (๕) การสร้าง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ  

(๕) ๔.๙๐ 

๕.๖  โครงการมคีวาม
สอดคล้องกับ 
Thailand 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐก ิ จ ไปส ู ่  Value-Based Economy หร ือ เศรษฐก ิ จที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มากเช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๔.๙๐ 

 
 
 
 



 ๖๒ 

๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ ่นม ีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ ่นต้องเป็น 
โครงการเชื ่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๔.๘๗ 

๕.๘ โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสรมิสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื ้นฐานความพอเพียงที ่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได้     
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ 
จะให้ท้องถิ ่นมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นท้องถิ ่นที ่พัฒนาแล้ว        
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕) ๔.๘๘ 

๕.๙ งบประมาณ      
มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ 
จ ัดทำโครงการได ้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความ             
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)      
(๔) ความเหลื ่อมล ้ำในการพัฒนาท้องถิ ่น นำไปสู ่ความยุต ิธรรม 
(Equity)(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๔.๘๖ 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื ่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๔.๙๓ 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการกำหนดดัชนีชี ้ว ัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)      
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)    
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ    
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) ๔.๙๔ 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ 
ควรคำน ึงถึ ง (๑) ม ีความเป ็นไปได ้และม ีความเฉพาะเจาะจง                 
ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ ่งที ่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) ๔.๙๓ 
 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘.๙๒ 
 



 ๖๓ 

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

๑. เพศ 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย ๒๔ ๔๒.๙๐ 

หญิง ๓๒ ๕๗.๑๐ 

รวม ๕๖ ๑๐๐ 

 

๒. อายุ 

อายุ (ปี) จำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่า ๒๐ ป ี ๐ ๐ 

๒๐ - ๓๐ ป ี ๑๘ ๓๒.๑๐ 

๓๑ - ๔๐ ป ี ๒๒ ๓๙.๓๐ 

๔๑ - ๕๐ ป ี ๑๑ ๑๙.๖๐ 

๕๑ - ๖๐ ป ี ๒ ๓.๖ 

๖๐ ปี ขึ้นไป ๓ ๕.๔ 

รวม ๕๖ ๑๐๐ 

 

๓. อาชีพหลัก 

ประเภทอาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ 

รับราชการ ๑๔ ๒๕ 

เอกชน/รัฐวิสาหกจิ ๗ ๑๒.๕๐ 

ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ๑๕ ๒๖.๘๐ 

รับจ้าง ๑๒ ๒๑.๔๐ 

นักเรียน นักศึกษา ๐ ๐ 

เกษตรกร ๓ ๕.๔๐ 

อื่นๆ ๕ ๘.๙๐ 

รวม ๕๖ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 



 ๖๔ 

๓.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่า 𝐒.𝐃. ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
๑.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔.๒๗ ๐.๘๓ มาก 
๑.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๐๖ ๐.๗๓ มาก 

๑.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๒๕ ๐.๗๒ มาก 

๑.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

๔.๒๐ ๐.๗๖ มาก 

๑.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๒๐ ๐.๗๘ มาก 

๑.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔.๒๑ ๐.๗๓ มาก 
๑.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชน 

๔.๒๑ ๐.๗๕ มาก 

๑.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๔.๐๙ ๐.๖๘ มาก 
 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่า 𝐒.𝐃. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔.๑๑ ๐.๘๒ มาก 
๑.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๐๐ ๐.๗๔ มาก 

๑.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๐๖ ๐.๗๙ มาก 

๑.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

๔.๐๑ ๐.๗๕ มาก 

๑.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๒๐ ๐.๗๓ มาก 

๑.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๓.๙๖ ๐.๘๒ มาก 
๑.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชน 

๔.๒๒ ๐.๗๐ มาก 

๑.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๔.๑๒ ๐.๖๗ มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๕ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่า 𝐒.𝐃. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔.๑๑ ๐.๗๑ มาก 
๒.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๓.๙๕ ๐.๖๖ มาก 

๒.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๑๘ ๐.๖๙ มาก 

๒.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

๔.๑๑ ๐.๖๘ มาก 

๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๑๕ ๐.๗๔ มาก 

๒.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔.๐๓ ๐.๖๙ มาก 
๒.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชน 

๔.๒๑ ๐.๖๓ มาก 

๒.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๔.๐๘ ๐.๗๔ มาก 
 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่า 𝐒.𝐃. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔.๑๑ ๐.๖๖ มาก 
๓.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๓.๙๙ ๐.๖๙ มาก 

๓.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๑๓ ๐.๗๕ มาก 

๓.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

๔.๐๑ ๐.๗๒ มาก 

๓.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๑๑ ๐.๖๙ มาก 

๓.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔.๐๘ ๐.๗๔ มาก 
๓.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชน 

๔.๑๗ ๐.๖๖ มาก 

๓.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๔.๐๘ ๐.๗๔ มาก 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๖ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่า 
𝐒.𝐃. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
๔.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔.๒๓ ๐.๕๙ มาก 
๔.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๑๑ ๐.๖๒ มาก 

๔.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๑๘ ๐.๖๓ มาก 

๔.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

๔.๐๙ ๐.๖๖ มาก 

๔.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๒๔ ๐.๖๖ มาก 

๔.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔.๐๘ ๐.๗๑ มาก 
๔.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชน 

๔.๑๔ ๐.๖๖ มาก 

๔.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๔.๑๔ ๐.๖๓ มาก 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่า 
𝐒.𝐃. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ 
๕.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔.๒๘ ๐.๖๒ มาก 
๕.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๒๐ ๐.๖๔ มาก 

๕.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๑๘ ๐.๖๗ มาก 

๕.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

๔.๑๓ ๐.๗๔ มาก 

๕.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๒๒ ๐.๖๙ มาก 

๕.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔.๑๕ ๐.๗๑ มาก 
๕.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชน 

๔.๑๕ ๐.๗๑ มาก 

๕.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๔.๒๑ ๐.๖๙ มาก 
 
 
 
 
 
 



 ๖๗ 

๓.๓ แผนการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๗ ๖ 

 ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน ๓๐ ๓๐ 
๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   

 ๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๔ ๓ 
 ๒.๒ แผนงานการศึกษา ๘ ๘ 

 ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข ๑๙ ๑๓ 

 ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ๑ ๑ 
 ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒ ๐ 

๓ ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ๐ ๐ 

๔ ด้านสิ่งแวดล้อม   
 ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๕ ๔ 

๕ ด้านวัฒนธรรมและประเพณี   

 ๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๓ ๑ 
๖ ด้านบริหารจัดการ   

 ๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑๗ ๗ 

รวม ๙๖ ๗๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๘ 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้ว 

จำนวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๘ ๔๘.๖๔ ๑๘ ๔๘.๖๔ ๑ ๒.๗๐ ๓๗ ๓๘.๕๔ 

๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
๒๔ ๗๐.๕๘ ๑ ๒.๙๔ ๙ ๒๖.๔๗ ๓๔ ๓๕.๔๑ 

๓. ด้านวัฒนธรรมและ

ประเพณ ี
๐ - ๐ - ๐ - ๐  

๔. ด้านสิ่งแวดล้อม ๔ ๘๐ ๐ - ๑ ๒๐ ๕ ๕.๒๐ 

๕. ด้านวัฒนธรรมและ

ประเพณ ี
๑ ๓๓.๓๓ ๐ - ๒ ๖๖.๖๖ ๓ ๓.๑๒ 

๖. ด้านบริหารจัดการ ๖ ๓๕.๒๙ ๑ ๕.๘๘ ๑๐ ๕๘.๘๒ ๑๗ ๑๗.๗๐ 

รวม ๕๓ ๕๕.๒๐ ๒๐ ๒๐.๘๓ ๒๓ ๒๓.๙๕ ๙๖ ๑๐๐ 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ 
งบตามแผนพัฒนา จ่ายเงินสะสม การกันเงิน 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๗,๐๗๗,๒๐๐ ๒๙.๐๙ ๓๒,๗๑๐,๕๑๐ ๕๕.๗๒ ๘,๙๐๗,๒๐๐ ๑๕.๑๗ 

๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑๒,๑๔๗,๓๐๗ ๔๓.๙๓   ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕๖.๐๖ 

๓. ด้านวัฒนธรรมและประเพณ ี - - - - - - 

๔. ด้านสิ่งแวดล้อม ๑๓,๗๖๐,๐๐๐ ๑๐๐     

๕. ด้านวัฒนธรรมและประเพณ ี ๑๓๐,๐๐๐ ๑๐๐     

๖. ด้านบริหารจัดการ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑๐๐     

รวม ๔๔,๗๓๔,๕๐๗ ๔๔.๐๙ ๓๒,๗๑๐,๕๑๐ ๓๒.๒๔ ๒๔,๐๐๗,๒๐๐ ๒๓.๖๖ 

 
 
 
 
 
 



 ๖๙ 

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

๑) จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน ๕๖ คน เป็นเพศหญิง จำนวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๗.๑๐ และเป็นเพศชาย จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๐ 

 ๒) ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๕๖ คน  
เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 
เป็นผู้มีอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๐ 
เป็นผู้มีอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๐ 
เป็นผู้มีอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๐ 
เป็นผู้มีอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน   ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๖ 
เป็นผู้มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป จำนวน   ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๔ 

 ๓) อาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๕๖ คน  
เป็นผู้ที่มีอาชีพรับราชการ   จำนวน ๑๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 
เป็นผู้ที่มีอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จำนวน ๗   คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ 
เป็นผู้ที่มีอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  จำนวน ๑๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๐ 
เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้าง     จำนวน ๑๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๐ 
เป็นผู้ที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา   จำนวน ๐   คน  คิดเป็นร้อยละ ๐ 
เป็นผู้ที่มีอาชีพเกษตรกร    จำนวน ๓   คน  คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๐ 
เป็นผู้ที่มีอาชีพอ่ืนๆ     จำนวน ๕   คน  คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๐ 

๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 

 ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  พึงพอใจมาก 
 ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  พึงพอใจมาก 
 ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พึงพอใจมาก 
 ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ พึงพอใจมาก 
 ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  พึงพอใจมาก 
 ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    พึงพอใจมาก 
 ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน พึงพอใจมาก 
 ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  พึงพอใจมาก 

 

 

 

 



 ๗๐ 

๔.๓ แผนการดำเนินงาน 
ในการจ ัดทำแผนพัฒนานั ้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่ง
คณะกรรมการ ฯ จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ 
เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
สรุประดับความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมือง

สนั่นรักษ์ ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๗ ดังนี้ 

จากการตอบแบบสอบถาม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ ๔๔ ชุมชน จำนวน ๕๖ คน           
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ท่านพอใจกับสภาพการก่อสร้างและการบำรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์       
มากน้อยเพียงใด 
 ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๙ 
 ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๗ 
 ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๔ 
 ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ ผลการประเมินปรากฏ
ว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๗ 
 ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ 
 ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ 
 ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ผลการประเมินปรากฏว่า
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๖ 
 ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๑ 

 



 ๗๑ 

สรุประดับความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ผลการประเมินปรากฎว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๒ ดังนี้ 

จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ ๔๔ ชุมชน จำนวน ๕๖ คน            
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๒  
 ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๗ 
 ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๔ 
 ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๙ 
 ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ผลการประเมินปรากฏ
ว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๖ 
 ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๗ 
 ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๗ 
 ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ผลการประเมินปรากฏว่า
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๔ 
 ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๔ 

สรุประดับความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมือง
สนั่นรักษ์ ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๖ ดังนี้ 

จากการตอบแบบสอบถาม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ ๔๔ ชุมชน จำนวน ๕๖ คน           
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๖ 
 ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ 
 ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๖ 
 ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ผลการประเมินปรากฏ
ว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๖ 
 ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๐ 
 ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๙ 



 ๗๒ 

 ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ผลการประเมินปรากฏว่า
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๗ 
 ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๙ 

สรุประดับความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ของ
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๐ ดังนี้ 

จากการตอบแบบสอบถาม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ ๔๔ ชุมชน จำนวน ๕๖ คน           
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๔ 
 ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๔ 
 ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๗ 
 ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ผลการประเมินปรากฏ
ว่าอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๙ 
 ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๔ 
 ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๓ 
 ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ผลการประเมินปรากฏว่า
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๐ 
 ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๐ 



 ๗๓ 

สรุประดับความพึงพอใจในการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านบริหารจัดการ ของเทศบาลเมือง
สนั่นรักษ์ ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๐ ดังนี้ 

จากการตอบแบบสอบถาม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ ๔๔ ชุมชน จำนวน ๕๖ คน           
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ 
 ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๗ 
 ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๑ 
 ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ ผลการประเมินปรากฏ
ว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๔ 
 ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๓ 
 ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๐ 
 ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ผลการประเมินปรากฏว่า
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๐ 
 ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินปรากฏว่าอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๗ 



 ๗๔ 

ส่วนที่ ๔ 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  

  ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๗ โครงการ 
         โครงการที่มีการดำเนินการ       จำนวน ๓๖ โครงการ 
         คิดเป็นร้อยละ        ๙๗.๓๐  
 ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔ โครงการ 
         โครงการที่มีการดำเนินการ       จำนวน ๒๕ โครงการ 
         คิดเป็นร้อยละ        ๗๓.๕๐ 
    ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
         จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน  -  โครงการ 
         โครงการที่มีการดำเนินการ       จำนวน  -  โครงการ 
         คิดเป็นร้อยละ        ๐.๐๐ 
    ๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม 
         จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน  ๕  โครงการ 
         โครงการที่มีการดำเนินการ       จำนวน  ๔  โครงการ 
         คิดเป็นร้อยละ        ๘๐.๐๐ 
         ๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านวัฒนธรรมและประเพณี    
         จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน  ๓  โครงการ 
         โครงการที่มีการดำเนินการ       จำนวน  ๑  โครงการ 
         คิดเป็นร้อยละ        ๓๓.๓๐ 
 ๑.๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านบริหารจัดการ    
         จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน  ๑๗  โครงการ 
         โครงการที่มีการดำเนินการ       จำนวน  ๗  โครงการ 
         คิดเป็นร้อยละ        ๔๑.๑๗ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖

กราฟแสดงผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๑.๐๐ ๓๖.๐๐๐.๐๐๒๙.๐๐ ๑๐.๐๐๗.๐๐



 ๗๖ 
๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

   ๑.๒.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

หมาย
เหตุ 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๑ โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. จำหน่าย

สินค้าชุมชนบริเวณ หมู่ที่ ๑  
ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

๓,๕๘๕,๔๐๐  ✓   เทศ
บัญญัติ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๒ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
(ต่อจากของเดิม) บริเวณเลียบคลอง
รังสิตฯ คลอง ๑๐ - ๑๑ หมู่ที่ ๓  
ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

๒,๗๙๑,๖๐๐ ✓   ๒,๗๘๓,๕๙๖.๔๖ เทศ
บัญญัติ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๓ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
(ต่อจากของเดิม) บริเวณเลียบคลอง
รังสิตฯ คลอง ๙ - ๑๐ หมู่ที่ ๑  
ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

๒,๒๖๕,๐๐๐ ✓   ๒,๒๕๗,๓๒๕.๕๔ เทศ
บัญญัติ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๔ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ
แยกทางหลวง ปท ๓๐๑๒ (ถนนจาก
มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
กรุงเทพถึงคลองตัน) หมู่ที่ ๓   
ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

๒,๒๗๘,๐๐๐  ✓   เทศ
บัญญัติ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๕ โครงการปรับภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตฯ 
บริเวณป้ายทางเข้าเมืองคลอง ๑๔  
หมู่ที่ ๖ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี 

๘๕๕,๐๐๐  ✓   เทศ
บัญญัติ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๖ โครงการปรับภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตฯ 
บร ิ เวณหน้าม ัสย ิดเราะห ์ม ัดร ัศมี         
หม ู ่ท ี ่  ๓ ต.บ ึงน ้ำร ักษ ์  อ.ธ ัญบ ุรี              
จ.ปทุมธานี 

๒,๕๒๐,๐๐๐  ✓   เทศ
บัญญัติ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๗ โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง 
รวม ฯ 

๘๔๓,๖๐๐   ✓  เทศ
บัญญัติ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

หมาย
เหตุ 

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
๑ โครงการวางท่อขยายเขตประปา (ต่อจาก

ของเดิม) บริเวณซอยข้างศาลเจ้าพ่อดอนใหญ่ 
หมู่ที่ ๒ ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

๒๓๘,๕๐๐ ✓ ๒๓๘,๔๙๙ เทศ
บัญญัติ     
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๒ โครงการวางท่อขยายเขตประปา (ต่อจาก
ของเดิม) บริเวณซอยคุณจ่า หมู่ที่ ๔ ต.บึงสนั่น 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

๘๑๐,๐๐๐ ✓ ๗๑๕,๔๐๐ เทศ
บัญญัติ    
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๓ โครงการวางท่อขยายเขตประปา (ต่อจากเดิม) 
บริเวณซอยเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ ๔ ต.บึงสนั่น  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

๑๑๘,๕๐๐ ✓ ๑๑๘,๔๘๘ เทศ
บัญญัติ    
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๔ โครงการวางท่อขยายเขตประปา (ต่อจาก
ของเดิม) บริเวณเลียบคลอง ๑๑ ฝั่งใต้ด้าน
ตะวันออก หมู่ที่ ๑ ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี 

๔๖๑,๖๐๐ ✓ ๔๖๑,๖๐๐ เทศ
บัญญัติ    
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๕ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอ
หนองเสือ เพื่อขยายเขตไฟสาธารณะบริเวณ
ซอยข้างศาลเจ้าพ่อดอนใหญ่ หมู่ที่ ๒  
ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

๓๑๐,๐๐๐ ✓ ๑๖๐,๑๗๕.๕๕ เทศ
บัญญัติ    
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๖ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ ความยาว
ร ว ม  ๔ ๒ ๐  เ ม ต ร  บ ร ิ เ ว ณ ท า ง เ ช ื ่ อ ม
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีกับ ถนน ปท ๓๐๑๒  
หมู่ที่ ๓ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

๓๑๗,๗๐๐ ✓ ๓๑๗,๗๐๐ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี 
๒๕๖๕ 

๗ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ ความยาว 
๔๒๐ เมตร บริเวณซอยว่าก๊าฟ ๒ (มัสยิดฮิดา
ยะตุสซอลิฮีน) หมู่ที่ ๕ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 

๒๗๖,๖๐๐ ✓ ๒๗๖,๖๐๐ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี 
๒๕๖๕ 

๘ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ ความยาว 
๑๐๐ เมตร บร ิ เวณซอยบ ้านช ่างณรงค์   
(ซอยพุทธ) หมู่ที่ ๕  ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี 

๗๑,๓๐๐ ✓ ๗๑,๓๐๐ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี 
๒๕๖๕ 



๗๘ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

หมาย
เหตุ 

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
๙ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ 

ความยาว ๒๘๐ เมตร บริเวณซอย 
รพ.สต.สมเด็จย่า ๘๔ หมู่ที่ ๔  
ต.บึงน้ำรักษ์ จ.ปทุมธาน ี

๑๕๔,๔๐๐ ✓ ๑๕๔,๔๐๐ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี 
๒๕๖๕ 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟทางสาธารณะ 
ความยาวรวม ๑,๖๐๐ เมตร บริเวณถนน
เล ียบคลองซอย ๑๓ ฝ ั ่ ง เหน ือด ้าน
ตะวันตก หมู่ที่ ๔ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 

๓,๐๓๕,๔๐๐ ✓ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี 
๒๕๖๕ 

๑๑ โครงการปร ับปร ุ งระบบท ่อเมนส่ง
น ้ำประปา ความยาวรวม ๔๕ เมตร 
บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร คลอง ๙  
หมู่ที่ ๑ ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

๗๐๒,๙๙๐ ✓ ๖๙๙,๕๐๐ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี 
๒๕๖๕ 

๑๒ โครงการปร ับปร ุ งระบบท ่อเมนส่ง
น ้ำประปา ความยาวรวม ๒๘ เมตร 
บริเวณหมู่บ้านเอื ้ออาทร คลอง ๑๐/๒ 
หมู่ที่ ๓ ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

๗๓๖,๓๗๐ ✓ ๗๓๖,๐๐๐ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี 
๒๕๖๕ 

๑๓ โครงการวางท่อขยายเขตประปา  
ความยาวรวม ๔๐๐ เมตร บริเวณซอย
ไทยริชฟูดส์กรุ๊ป หมู่ที่ ๑  ต.บึงน้ำรักษ์  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

๔๑๙,๗๕๐ ✓ ๔๑๙,๖๕๔ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี 
๒๕๖๕ 

๑๔ โครงการวางท่อขยายเขตประปา 
ความยาวรวม ๓๒๕ เมตร 
บริเวณซอยซันนี ่โฮม ซอย ๑ หมู ่ที ่ ๑  
ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

๓๙๙,๕๙๐ ✓ ๓๓๙,๕๑๑ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี 
๒๕๖๕ 

๑๕ โครงการวางท่อขยายประปา ความยาว
รวม ๒๕๐ เมตร บริเวณแยกทางหลวง
ชนบท หมายเลข ปท ๓๐๓๕ (แยกถนน
เล ียบคลอง ซอยท ี ่  ๑๓ ฝ ั ่ งใต ้ด ้าน
ตะวันออก) หมู่ที่ ๕ ต.บึงน้ำรักษ์  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

๔๐๑,๘๑๐ ✓ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี 
๒๕๖๕ 

๑๖ โครงการก ่อสร ้างถนนแอสฟัลท ์ติก 
บริเวณซอยว่ากา๊ฟ ๒ หมู่ที่ ๕   
ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

๙๗๙,๐๐๐ ✓ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี 
๒๕๖๕ 



๗๙ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
๑๗ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณซอย

อาจารย์สมชาย หมู่ที่ ๓ ต.บึงน้ำรักษ์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

๓๗๐,๓๐๐ ✓ ๓๗๐,๐๐๐ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี ๒๕๖๕ 
๑๘ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ต่อจากถนน

แอสฟัลท์ติกของเดิม) บริเวณ  
ซอยเฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ ๔ ต.บึงสนั่น  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

๘๐๓,๑๐๐ ✓ ๕๗๐,๐๐๐ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี ๒๕๖๕ 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณ
ทางเชื่อมวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีกับถนน  
ปท ๓๐๑๒ หมู่ที่ ๓ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 

๑,๗๐๙,๖๐๐ ✓ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี ๒๕๖๕ 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ บริเวณซอยข้างหมู่บ้านมัฆวานฯ 
หมู่ที่ ๓ ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

๖๕๐,๐๐๐ ✓ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี ๒๕๖๕ 
๒๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ

ระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ  
ซอยไทยริชฟูดส์ กรุ๊ป หมู่ที่ ๑ ต.บึงน้ำรักษ์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

๒,๖๘๖,๖๐๐ ✓ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี ๒๕๖๕ 

๒๒ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก พร้อม
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสะพาน
คลองตันถึงประตูน ้ำไซฟ่อน หมู ่ท ี ่  ๕ 
ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

๑,๒๒๘,๐๐๐ ✓ ๙๔๐,๐๐๐ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี ๒๕๖๕ 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ บริเวณซอยถนอมจิตร (ซอยคู่) 
หมู่ที่ ๒ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

๓,๘๑๘,๐๐๐ ✓ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี ๒๕๖๕ 
๒๔ โครงการติดต ั ้งกล ้องวงจรปิด (CCTV) 

บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

๑๓,๙๕๐,๐๐๐ ✓ จ่ายเงิน
สะสม 

ปี ๒๕๖๕ 
๒๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์

ติก บริเวณซอยไชยรุ่งทรัพย์ หมู่ที่ ๑  
ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

๑,๙๖๑,๒๐๐ ✓ การกันเงิน 
ปี ๒๕๖๔ 



๘๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

หมาย
เหตุ 

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
๒๖ โครงการซ่อมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 

บริเวณซอยนวลศรี หมู่ที่ ๔ ต.บึงสนั่น 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

๗๘๐,๐๐๐ ✓ การกัน
เงิน 
ปี 

๒๕๖๔ 
๒๗ โครงการปรับปรุงผิวถนนในชุมชน  

บริเวณตลาดพรธสิาร หมู่ที่ ๔ ต.บงึสนั่น 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

๘๔๑,๔๐๐ ✓ การกัน
เงิน 
ปี 

๒๕๖๔ 
๒๘ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 

(ต ่อจากของเดิม) บร ิเวณซอยซันออยล์ 
หมู่ที่ ๑  ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

๑,๙๘๙,๖๐๐ ✓ การกัน
เงิน 
ปี 

๒๕๖๔ 
๒๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟลัทต์ิก 

บริเวณซอยมูฮัด หมู่ที่ ๕ ต.บึงน้ำรักษ์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

๑,๙๘๔,๐๐๐ ✓ การกัน
เงิน 
ปี 

๒๕๖๔ 
๓๐ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 

บริเวณซอยว่าก๊าฟดารุ้ล หมู่ที่ ๕ 
ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

๙๕๑,๐๐๐ ✓ การกัน
เงิน 
ปี 

๒๕๖๔ 



๘๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
๑ โครงการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยใน

เขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
๒๕๐,๐๐๐ ✓ ๒๓๓,๔๖๐ เทศบัญญตัิ     

ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๒ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๑๐๐,๐๐๐ ✓ ๔๕,๔๘๐ เทศบัญญตัิ    
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังชุมชนเข้มแข็ง
ในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

๔๕๐,๐๐๐ ✓ ๔๔๑,๐๐๐ เทศบัญญตัิ   
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๔ โครงการวันครบครอบ อปพร. และ
ทบทวนทักษะเบื้องต้น 

๓๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ    
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๒.๒ แผนงานการศึกษา 
๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

การสอนของสถานศึกษาในการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๔๖๓,๐๐๐ ✓ ๔๑๒,๕๐๖ เทศบัญญตัิ    
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

๔,๐๖๒,๖๐๐ ✓ ๓,๔๙๕,๘๕๓ เทศบัญญตัิ    
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๓ โครงการจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่
ครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อจัดการเรียน
การสอน โรงเรียนวัดพิชิตปิตยาราม 

๕๔๐,๐๐๐ ✓ ๕๔๐,๐๐๐ เทศบัญญตัิ    
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๔ โครงการจ้างครูผ ู ้สอนที ่ขาดแคลน 
โรงเรียนวัดขุมแก้ว 

๓๖๐,๐๐๐ ✓ ๓๖๐,๐๐๐ เทศบัญญตัิ    
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๕ โครงการจ้างครูผ ู ้สอนที ่ขาดแคลน 
โรงเรียนวัดสระบัว 

๓๖๐,๐๐๐ ✓ ๓๖๐,๐๐๐ เทศบัญญตัิ     
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๖ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 

๒,๓๕๒,๐๐๐ ✓ ๑,๙๓๗,๘๑๗ เทศบัญญตัิ    
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 



๘๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

๒.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
๗ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ

โรงเรียนวัดขุมแก้ว 
๑,๓๐๒,๐๐๐ ✓ ๑,๒๕๐,๕๐๘ เทศบัญญตัิ 

ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๘ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนวัดสระบัว 

๒,๒๖๘,๐๐๐ ✓ ๒,๐๔๗,๕๐๐ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 
๑ โครงการป ้องก ันและควบค ุม โรค

ไข้เลือดออก 
๑๕๐,๐๐๐ ✓ ๑๕๐,๐๐๐ เทศบัญญตัิ 

ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๒ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุม
โรคตามฤดูกาลหรือโรคอุบัติใหม่ 

๑๐๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ
ชุมชน 

๘๒๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๔ โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการผู้ป่วย
เรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง 

๕๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๕ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี 

๒๐๐,๐๐๐ ✓ ๑๙๑,๕๓๕ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๖ อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเอื้ออาทร
คลอง ๑๐/๑ ตามโครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนษิฐา- 
ธ ิ ร า ช เ จ ้ า  ก ร ม ส ม เ ด ็ จพ ระ เทพ -
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิร ินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิร ิก ิจ- 
การิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี 

๒๐,๐๐๐ ✓ ๒๐,๐๐๐ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 



๘๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
๗ อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหมู ่บ้าน

กรีนการ์เด้นโฮม ชุมชน ๒ ตามโครงการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า-
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขตัิยราชนารี 

๒๐,๐๐๐ ✓ ๒๐,๐๐๐ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๘ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๒๔๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๙ อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนตลาดคลอง 
๑๓ ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา-
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ-
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

๒๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๑๐ อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมูฮัด  
ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
ตรวจวัดสายตา 

๒๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๑๑ อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนอาภาภรณ์ 
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ-
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิร ินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจกา-
ริณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี  

๒๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๑๒ อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเอื้ออาทร
รังสิต คลอง ๑๐/๒ ตามโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม-
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา- 
จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี 
สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  

๒๐,๐๐๐ ✓ ๒๐,๐๐๐ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 



๘๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ดำเนิน  
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
๑๓ อุดหนุนช ุมชนล็อคปฏิร ูปที ่ด ิน ๑๐  ไร่  

ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเร ียนและช ุมชน ของสมเด ็จพระ -
กน ิษฐาธ ิราชเจ ้า กรมสมเด ็จพระเทพ-
ร ัตนราชส ุดา เจ ้าฟ ้ามหาจ ักร ีส ิร ินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี 
พ ี ร ย พ ั ฒน  ร ั ฐ ส ี ม าค ุ ณ ากรป ิ ย ช าติ  
สยามบรมราชกุมารี 

๒๐,๐๐๐ ✓ ๒๐,๐๐๐ เทศ
บัญญัติ ปี

งบฯ 
๒๕๖๕ 

๑๔ อุดหนุนชุมชนล็อคปฏิรูปที่ดิน ๒๐ ไร่ ตาม
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  
สิริกิจการิณี พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี  

๒๐,๐๐๐ ✓ ๒๐,๐๐๐ เทศ
บัญญัติ ปี

งบฯ 
๒๕๖๕ 

๑๕ อุดหนุนชุมชนหมู ่บ ้านกรีนการ ์เด ้นโฮม 
ชุมชน ๓ ตามโครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน ตรวจวัดสายตา 

๒๐,๐๐๐ ✓ ๒๐,๐๐๐ เทศ
บัญญัติ ปี

งบฯ 
๒๕๖๕ 

๑๖ อุดหนุนชุมชนหมู่บ้านนริศราตามโครงการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้อง-
นางเธอ  เจ ้ าฟ ้ าจ ุฬาภรณวล ัยล ักษณ์  
อ ัครราชก ุมารี กรมพระศร ีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี   

๒๐,๐๐๐ ✓ ๒๐,๐๐๐ เทศ
บัญญัติ ปี

งบฯ 
๒๕๖๕ 

๑๗ อ ุ ด ห น ุ น ช ุ ม ช น เ อ ื ้ อ อ า ท ร ค ล อ ง  ๙  
ตามโครงการส ืบสานพระราชปณ ิธาน 
ตรวจวัดสายตา 

๒๐,๐๐๐ ✓ ๒๐,๐๐๐ เทศ
บัญญัติ ปี

งบฯ 
๒๕๖๕ 

๑๘ โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ 

๒๔๐,๐๐๐ ✓ ๒๒๑,๖๔๘ เทศ
บัญญัติ ปี

งบฯ 
๒๕๖๕ 

๑๙ โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์เทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ 

๑๕,๕๐๐,๐๐๐ ✓ การกันเงิน 
ปี ๒๕๖๕ 



๘๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

หมาย
เหตุ 

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
๑ โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้ประสบสาธารณภัย เทศบาลเมือง
สนั่นรักษ์ 

๒๐๐,๐๐๐ ✓ ๓๗,๙๗๐ เทศ
บัญญัติ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๒.๕ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
๑ โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ๕๐,๐๐๐ ✓ เทศ

บัญญัติ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๒ โ ค ร ง ก า ร จ ั ด ต ั ้ ง ช ุ ม ช น แ ล ะ เ ล ื อ ก
คณะกรรมการชุมชน 

๕๐,๐๐๐ ✓ เทศ
บัญญัติ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 



๘๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

หมาย
เหตุ 

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
๑ โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง

สนั่นรักษ์ 
๒,๘๐๐,๐๐๐ ✓ ๑๓,๒๙๔.๐๕ เทศ

บัญญัติ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๒ โครงการคัดเเยกขยะในชุมชน ๔๐,๐๐๐ ✓ ๒๖,๒๑๐ เทศ
บัญญัติ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๓ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัด
ขยะมูลฝอย 

๑๐,๘๐๐,๐๐๐ ✓ ๑๔๔,๐๐๐ เทศ
บัญญัติ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๔ โครงการธนาคารขยะเพื ่อจัดสวัสดิการ
ประกันชีวิต "ขยะช่วยชีวิต" 

๑๐๐,๐๐๐ ✓ ๕๖,๖๑๐ เทศ
บัญญัติ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๕ โครงการสนั่นรักษ์เมืองน่าอยู่ ๒๐,๐๐๐ ✓ เทศ
บัญญัติ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

หมาย
เหตุ 

ไม่มโีครงการในการจัดทำเทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
- - - - - - - - 



๘๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
๑ โครงการกีฬาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน

อนุบาล 
๗๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ 

ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๒ โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ๓๐,๐๐๐ ✓ ๒๙,๘๐๐ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๓ โครงการจัดงานวันครู ๓๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 



๘๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านบริหารจัดการ 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
๑ โครงการ ๑๒ สิงหาคม 

"วันแม่แห่งชาติ" 
๕๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ 

ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๒ โครงการ ๑๓ ตุลาคม 
"วันคล้ายวันสวรรคต" 

๕๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๓ โครงการ ๒๓ ตุลาคม 
"วันปิยมหาราช" 

๒๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๔ โครงการ ๒๘ กรกฎาคม 
"วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ-
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ-
วรางกูร" 

๓๐๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๕ โครงการ ๓ มิถุนายน 
"วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง-
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม-
ราชิน"ี 

๑๐๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๖ โครงการ ๕ ธันวาคม 
"วันพ่อแห่งชาติ" 

๕๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๗ โครงการทำดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ ✓ ๑๔,๙๕๐ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๘ โครงการให ้บร ิการทะเบ ียนและบัตร
ประจำตัวประชาชนครบวงจร 

๒๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๙ โครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมการจัดตั้ง 
Sananruk Smart City 

๖๐,๐๐๐ ✓ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๑๐ โครงการจัดทำ ทบทวน แก้ไข เพิ ่มเติม
และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓๐,๐๐๐ ✓ ๒๘,๘๓๔ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 



 ๘๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริหารจัดการ 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ตอ่) 
๑๑ โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี 
๓๐,๐๐๐ ✓   ๒๖,๒๐๐ เทศบัญญตัิ 

ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๑๒ โครงการจ ัดทำแผนการดำเน ินงาน
ประจำปีของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

๒๐,๐๐๐ ✓   ๑๙,๙๐๐ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๑๓ โ คร งการต ิ ดตามและประ เม ินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

๓๐,๐๐๐   ✓  เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๑๔ โครงการประชาคมท้องถิ่น ๓๐,๐๐๐ ✓   ๒๕,๒๐๐ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๑๕ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ 

๘๐,๐๐๐ ✓   ๑๐,๗๐๐ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๑๖ โครงการปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษี (GIS) ๖๐๐,๐๐๐ ✓   ๕๙๑,๘๙๐ เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 

๑๗ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

๕๐,๐๐๐   ✓  เทศบัญญตัิ 
ปีงบฯ 
๒๕๖๕ 



 ๙๐ 

 ๑.๒.๒. การวัดเชิงคุณภาพ 
หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ค่า 
𝐒.𝐃. 

ร้อยละ ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

๑.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๒๗ ๐.๘๓ ๘๕.๓๖ มาก 

๑.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๐๖ ๐.๗๓ ๘๒.๑๔ มาก 

๑.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๒๕ ๐.๗๒ ๘๕.๐๐ มาก 

๑.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

๔.๒๐ ๐.๗๖ ๘๓.๙๓ มาก 

๑.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๒๐ ๐.๗๘ ๘๓.๙๓ มาก 

๑.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔.๒๑ ๐.๗๓ ๘๔.๒๙ มาก 

๑.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหา
ของประชาชน 

๔.๒๑ ๐.๗๕ ๘๔.๒๙ มาก 

๑.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๐๙ ๐.๖๘ ๘๑.๗๙ มาก 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙๑ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ค่า 
𝐒.𝐃. 

ร้อยละ ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔.๑๑ ๐.๘๒ ๘๔.๒๙ มาก 

๑.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๐๐ ๐.๗๔ ๘๑.๐๗ มาก 

๑.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๐๖ ๐.๗๙ ๘๒.๑๔ มาก 

๑.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

๔.๐๑ ๐.๗๕ ๘๑.๐๗ มาก 

๑.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๒๐ ๐.๗๓ ๘๕.๐๐ มาก 

๑.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๓.๙๖ ๐.๘๒ ๘๐.๐๐ มาก 

๑.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชน 

๔.๒๒ ๐.๗๐ ๘๕.๓๖ มาก 

๑.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๔.๑๒ ๐.๖๗ ๘๓.๒๑ มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙๒ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ค่า 
𝐒.𝐃. 

ร้อยละ ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔.๑๑ ๐.๗๑ ๘๓.๕๗ มาก 

๒.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๓.๙๕ ๐.๖๖ ๗๙.๖๔ มาก 

๒.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๑๘ ๐.๖๙ ๘๔.๒๙ มาก 

๒.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

๔.๑๑ ๐.๖๘ ๘๒.๘๖ มาก 

๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๑๕ ๐.๗๔ ๘๓.๕๗ มาก 

๒.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔.๐๓ ๐.๖๙ ๘๑.๐๗ มาก 

๒.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชน 

๔.๒๑ ๐.๖๓ ๘๔.๖๔ มาก 

๒.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๔.๐๘ ๐.๗๔ ๘๒.๑๔ มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙๓ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ค่า 

𝐒.𝐃. 

ร้อยละ ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔.๑๑ ๐.๖๖ ๘๒.๘๖ มาก 

๓.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๓.๙๙ ๐.๖๙ ๘๐.๐๐ มาก 

๓.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๑๓ ๐.๗๕ ๘๒.๘๖ มาก 

๓.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

๔.๐๑ ๐.๗๒ ๘๐.๓๖ มาก 

๓.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๑๑ ๐.๖๙ ๘๒.๕๐ มาก 

๓.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔.๐๘ ๐.๗๔ ๘๑.๗๙ มาก 

๓.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชน 

๔.๑๗ ๐.๖๖ ๘๓.๕๗ มาก 

๓.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๔.๐๘ ๐.๗๔ ๘๑.๗๙ มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙๔ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ค่า 

𝐒.𝐃. 

ร้อยละ ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี 

๔.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔.๒๓ ๐.๕๙ ๘๔.๖๔ มาก 

๔.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๑๑ ๐.๖๒ ๘๒.๑๔ มาก 

๔.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๑๘ ๐.๖๓ ๘๓.๕๗ มาก 

๔.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

๔.๐๙ ๐.๖๖ ๘๑.๗๙ มาก 

๔.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๒๔ ๐.๖๖ ๘๔.๖๔ มาก 

๔.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔.๐๘ ๐.๗๑ ๘๑.๔๓ มาก 

๔.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชน 

๔.๑๔ ๐.๖๖ ๘๒.๕๐ มาก 

๔.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๔.๑๔ ๐.๖๓ ๘๒.๕๐ มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙๕ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ค่า 

𝐒.𝐃. 

ร้อยละ ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ 

๕.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๔.๒๘ ๐.๖๒ ๘๕.๐๐ มาก 

๕.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๒๐ ๐.๖๔ ๘๓.๕๗ มาก 

๕.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๑๘ ๐.๖๗ ๘๓.๒๑ มาก 

๕.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

๔.๑๓ ๐.๗๔ ๘๒.๑๔ มาก 

๕.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

๔.๒๒ ๐.๖๙ ๘๓.๙๓ มาก 

๕.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๔.๑๕ ๐.๗๑ ๘๒.๕๐ มาก 

๕.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชน 

๔.๑๕ ๐.๗๑ ๘๒.๕๐ มาก 

๕.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๔.๒๑ ๐.๖๙ ๘๓.๕๗ มาก 

 

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
๑. เป้าหมายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้

มาตรฐานและพอเพียงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
๒. เป้าหมายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น กลุ่ม

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชน หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
๓. เป้าหมายสัดส่วนของความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ เป็นไปตามเป้าหมายที่

กำหนดไว้ 
๔. เป้าหมายสัดส่วนของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดีขึ้น เป็นไปตามที่

กำหนดไว้ 
๕. เป้าหมายสัดส่วนของกิจกรรมที่ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการให้แก่ชุมชน เป็นไปตาม

เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
๖. เป้าหมายสัดส่วนของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่กำหนดไว้ 



 ๙๖ 

๗. เป้าหมายสัดส่วนของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

๘. เป้าหมายจำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

๙. เป้าหมายสัดส่วนของบุคลากรเทศบาลที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
หว้งระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้จำนวน ๗๓ โครงการ จากโครงการทั้งหมด ๙๖ โครงการ เป็นไปตาม
แผนการดำดำเนินงานที่ตั้งไว้ ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ 

๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้ 
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย

มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นซึ่งผลจากการดำเนินงานของ
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ผลดังนี้  

๑. ด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค 
๑. ถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมามีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
๒. ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข ท่อและทางระบายน้ำไม่อุดตัน สามารถระบายน้ำได้ดี 
๓. ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐาน 

๒. ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๑) มีการจัดสถานที่และกิจกรรมในการออกกำลังกายให้แก่ประชาชน 
๒) มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
๓) ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ได้รับการดูแล 
๔) มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน  
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 

๑) ปัญหาน้ำเน่าเสียในชุมชนลดน้อยลง 
๒) คูคลองไม่เกิดการตื้นเขิน ได้รับการดูแลรักษาความสะอาด 
๓) มีจำนวนถังขยะท่ีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๔) ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 

๔. ด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
๑) มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีให้แก่ประชาชน 

๕. ด้านการบริหารจัดการ 
๑) มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียง 
๒) พนักงานได้รับการอบรมเพ่ิมพูนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือบริการประชาชน   
๓) มีการปรับปรุงสำนักงานเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ 



 ๙๗ 

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
๑. การให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื ่องต่าง ๆ หลาย

ช่องทางต่าง ๆ 
๒. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่ เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การให้ข้อมูล 

ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรั บฟัง     
ความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นทุกระดับ การแสดงความคิดเห็น            
ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น  

๓. การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
หรือร่วมเสนอแนวทางที่นำไปสู่การตัดสินใจเพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและ     
ความต้องการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ 

๒.๒ ข้อสังเกต 

  ปัญหาอุปสรรค 

 ๑. จำนวนแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น ถูกบรรจุไว้จำนวนมาก ซึ่งภายใต้ 
ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณของเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ จึงไม่สามารถนำแผนพัฒนาไปสู ่การปฏิบัติ              
ได้ครอบคลุมทุกโครงการ 

 ๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๓. ขาดบุคลากรในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบงานโดยตรง รวมถึงเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติ งาน 
บางส่วนยังขาดความรู้ความชำนาญและทักษะการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทำให้การดำเนิน
โครงการตามแผนที่กำหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 ๕. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและ         
ทันต่อความต้องการของประชาชน  

๒.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๑. กิจกรรม/โครงการด้านเศรษฐกิจมีน้อย ควรส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มากขึ้น 
โดยการจัดตั้งโครงการ อบรม สัมมนา เพ่ือเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนและพัฒนารายได้
ให้แก่ประชาชน 
 ๒. ส่งเสริมความรู ้ทางด้านวิชาการและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน          
ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ๓. จัดสรรบุคลากรให้สอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์       
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ
นำแผนงาน/โครงการ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 ๙๘ 

๒.๔ ผลจากการพัฒนา 
 การพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาตามแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื ้นฐาน บริหารจัดการ การพัฒนาด้านคุณภาพชีว ิต รวมถึง                 
การให้บริการ อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในการ
ดำเนินแผนงาน/โครงการนั ้น เทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของ           
คณะผู้บริหารและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ โดยการสร้างและพัฒนาพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีการพัฒนาด้านต่างๆ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชน      
มีความเป็นอยู่ที่ดี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  

๒.๕ ผลสรุปภาพรวม 
 ๑. งบประมาณในการบริหารงานมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
 ๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการ     
ได้ทั้งหมด 
 ๓. การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ พนักงานท้องถิ่นควรให้ความสำคัญในการฝึกอบรม
การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ และเทคโนโลยีใหม่เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานและสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการในยุคดิจิทัล 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 



แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

คำชี้แจง เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปี ละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยเขียน 
เครื่องหมาย ✓ ลงใน (   ) 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามหน้าข้อความตามความเป็นจริง 
เพศ  (   ) ชาย  (   ) หญิง 
อายุ  (   ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี (   ) ๒๐ - ๓๐ ป ี (   ) ๓๑ - ๔๐ ป ี
  (   ) ๔๑ - ๕๐ ป ี (   ) ๕๑ - ๖๐ ป ี (   ) มากกว่า ๖๐ ปี 
อาชีพหลัก (   ) รับราชการ  (   ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (   ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (   ) รับจ้าง  (   ) นักเรียน นักศึกษา (   ) เกษตรกร 
  (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ) .......................................................................... 

ตอนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจ 
คำชี้แจง เขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความเป็นจริง 

 
หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

๕ 

มาก 

๔ 
ปานกลาง 

๓ 
น้อย 

๒ 
น้อยที่สุด 

๑ 

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
๑.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      

๑.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม      

๑.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

     

๑.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

     

๑.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

๑.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      

๑.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชน 

     

๑.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ...................................... 
………………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………….. 
 
 
 
 
 



 
หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

๕ 
มาก 

๔ 
ปานกลาง 

๓ 
น้อย 

๒ 
น้อยที่สุด 

๑ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      

๑.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม      

๑.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

     

๑.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

     

๑.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

๑.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      

๑.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชน 

     

๑.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

 

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

๕ 
มาก 

๔ 
ปานกลาง 

๓ 
น้อย 

๒ 
น้อยที่สุด 

๑ 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      

๒.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

     

๒.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

     

๒.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

     

๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

๒.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      

๒.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชน 

     

๒.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 



 
หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

๕ 
มาก 

๔ 
ปานกลาง 

๓ 
น้อย 

๒ 
น้อยที่สุด 

๑ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 

๓.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      

๓.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

     

๓.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

     

๓.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

     

๓.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

๓.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      

๓.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชน 

     

๓.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 



 

 
หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

๕ 
มาก 

๔ 
ปานกลาง 

๓ 
น้อย 

๒ 
น้อยที่สุด 

๑ 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี    

๔.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

๔.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

     

๔.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

     

๔.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนทราบ 

     

๔.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

     

๔.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      

๔.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชน 

     

๔.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

๕ 
มาก 

๔ 
ปานกลาง 

๓ 
น้อย 

๒ 
น้อยที่สุด 

๑ 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ    

๕.๑ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

๕.๒ มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

     

๕.๓ มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

     

๕.๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนทราบ 

     

๕.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

     

๕.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด      

๕.๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชน 

     

๕.๘ ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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