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 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองแพรกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
 
การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงาน
ทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้วจ านวน 18 รายการ ซึ่งเทศบาลเมือง
แพรกษาด าเนินการ จ านวน 18 รายการ 
 
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  เป็นแบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยก าหนดระยะเวลาติดตามภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
แบบท่ี 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา ทั้งในภาพรวม และแยกแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 
แบบที่ 4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบรายงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนดเพ่ือติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
แบบท่ี 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบรายงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนดเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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แบบท่ี 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองแพรกษา 
ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการ
พิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัด
ดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
การวัดผลในเชิงปริมาณ 
แบบท่ี๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน ในปีถัดไป  แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมือง
แพรกษา พ.ศ.2561-2565 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีจ านวน โครงการ
ทั้งสิ้น 99 โครงการด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 65  โครงการ  ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 30 โครงการ  และอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ 4 โครงการ 
 
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  9 9.09 6 6.06 2 2.02 17 17.18 

2.การพัฒนาคณุภาพชีวิต 50 50.50   14 14.14 64 64.64 
3.การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมฯ 

2 2.02   3 3.03 5 5.05 

4.การจดัระเบียบชุมชน/สังคม 4 4.04   1 1.01 5 5.05 

5.การพัฒนาการเมืองการบริหาร 2 2.02   6 6.06 8 8.08 

รวม 65 65.65 6 6.06 26 26.26 99 100 
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การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  3,700,424 6,000,000 9,700,424 
2.การพัฒนาคณุภาพชีวิต 5,396,500  5,396,500 
3.การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมฯ 150,000  150,000 
4.การจดัระเบียบชุมชน/สังคม 350,000  350,000 

5.การพัฒนาการเมืองการบริหาร 100,000  100,000 

รวม 9,696,924 6,000,000 15,696,924 

 
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 
 1 ปัญหาและอุปสรรค 
 -การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกบังบประมาณ ส าหรบั
โครงการ/แผนงาน ที่จะด าเนินการเองเห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่
มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพจะบรรจุไว้เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางหลวงชนบท เป็นต้น 

-สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 

-การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้
เท่าท่ีควรท าให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมากแต่น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อย
ละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี 
 -อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 
 -สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid – 19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ 
 
2 ข้อเสนอแนะ 

 -การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 

- การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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- ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น 

- ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่มโอนลดโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

- การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรค านึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง ผลสัมฤทธิ์ คือ เทศบาลเมืองแพรกษามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

บทสรุป 

ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดท่ีเทศบาลเมืองแพรกษา ประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับ
ท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทัง้ค่าใช้จ่ายประจ า เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากภาระหน้าที่ ที่ต้องท า ประกอบกับภาระที่ ในขณะที่รายได้ที่รับโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมข้ึนน้อยมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

การจัดท าแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน าแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณ มากกว่าที่ผ่าน
มาเพ่ือให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย การติดตามประเมินผล ถือเป็นเรื่อง
ส าคัญในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะเห็นว่าการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม  กอง/ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบโครงการควรมี
การสรุปผลการด าเนินโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค
ของการด าเนินโครงการนั้น วา่ควรจะด าเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป เพ่ือจะได้น าไปปรับ ปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

 

 

   
 


