
 
 

 
 
 
                
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
       (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ 2562 
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 



 

 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 13 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เพ่ือทำหน้าที่ในการกำหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

     1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย             
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์จึง
เป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ
ในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชน 
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 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว     
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ      
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื ่อ เป ็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด  ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเน ินงาน โครงการ         
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเมืองจันทร์หรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 

       6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

       7. เพ่ือปรับความพอดีของจำนวนโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนา ให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในพื้นท่ี 
    3. ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น       
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
   1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
   2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
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     4. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้มีการประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหลักในการ
พิจารณากำหนดวิธีการและห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

     5. วิธีการติดตามและประเมินผล 

1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินประจำปีหรือไม่        

หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้  โดยให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเป็น 2 ครั้ง  ดังนี้ 

ครั้งที่  1  (เดือน ตุลาคม 2561 – เดือน มีนาคม 2562) รายงานภายในเดือน เมษายน 2562 
ครั้งที่  2  (เดือน เมษายน 2562 – เดือน กันยายน 2562) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 2562 

 2. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ  ได้แก่ 

     2.1  การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ  สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผล
ความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ    
ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆต่อไป  

     2.2  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการ
ดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต่อไป  

      6. ระยะเวลาในการตดิตามประเมินผล 

 1.  การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ   

      -   ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการ
ดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผล
โครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ 
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  -   ระดับองค์กร กองวิชาการและแผนงานจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็น
ภาพรวมของเทศบาล  โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ 
และเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และที่ 4 จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการการติดตามและ
ประเมินผลประจำรอบการประเมินเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล และ
ประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 

 2.  การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป เพ่ือให้เห็นว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรค
ที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสม
และสอดคล้อง  เพ่ือนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่
จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป 

   7. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล
ตำบลเมืองจันทร์สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลเมืองจันทร์แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ       
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม    
งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดทำ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564)  

 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารเทศบาล
ตำบลเมืองจันทร์ ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบล วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผล
ภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ.2561–25๖4)  และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้เห็น
ภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้กำหนดไว้และได้นำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานต่อไป 

1. นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

“สร้างคน  สร้างงาน  ประสานงานรัฐ  วิสัยทัศน์กว้างไกล  จริงใจ  โปร่งใส  มุ่งพัฒนา  พึ่งพาได้” 

  
สร้างคน  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา สร้างศูนย์กีฬาและศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำตำบล ส่งเสริมและอนุรักษ์  

ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด เพ่ือความ
เข้มแข็งและมีระเบียบให้เกิดในชุมชนและสังคม 

 สร้างงาน  ส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น โดยตั้งศูนย์อาชีพครบวงจร  เพ่ือการพัฒนา  
ยกระดับฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือสร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายให้กับ      
พ่อแมพ่ี่น้องประชาชนและจัดตั้งตลาดชุมชนขึ้น 

 ประสานงานรัฐ  ประสานเสนอติดตาม  โครงการต่างๆ ตามนโยบายสู่ท้องถิ่นและที่เป็นโครงการใหญ่ใช้
งบประมาณมากต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพ่ือนำมาพัฒนาท้องถิ่นของเรา   

 วิสัยทัศน์กว้างไกล  ได้วางแผนพัฒนาการทำงานในทุกๆด้าน ทั้งระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว โดยการ
ทำประชาพิจารณ์ประชาคมเพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมตามความต้องการของคนในท้องถิ่น จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองจันทร์  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีระบบและมีเป้าหมาย 

 จริงใจ  โปร่งใส  ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานได้ ยึดหลักคุณธรรมโปร่งใส ชื่อสัตย์สุจริต
และยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ส่งเสริมเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุควรได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 มุ่งม่ันพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงปราสาทเมืองจันทร์คู่บ้านคู่เมือง เพ่ือให้เป็นโบราณสถานที่เหมาะ
แก่การท่องเที่ยว  และเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมต่างๆ ในท้องถิ่น สร้างสาธารณูปโภค บำบัดและกำจัดของเสียทำ
ประปาที่สะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค  ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ทั่วถึง  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกีฬาเพ่ือ
เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาท้องถิ่นตอดจนประเทศชาติให้มั่นคงและเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
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2. วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้  พัฒนาด้านสาธารณูปโภค ด้าน
สังคม  ด้านการศึกษา ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งเสริมสร้างให้เป็นตำบลน่าอยู่ มีความร่ม
รื่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้และประชาชน มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาอย่างแท้จริง มีความโปร่งใสในการบริหารและการจัดการ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะส่งเสริมด้าน
รายได้และการพ่ึงพาตนเองของประชาชนในเขตตำบล 
 ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ละแนวนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
สิ่งที่เป็นอยู่และเสนอความมุ่งมั่น ทิศทาง จุดยืน ที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาตำบลเมืองจันทร์ ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าทุกด้าน ซ่ึงมีวิสัยทัศน์ดังนี้ 

 

“ชุมชนพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม  นำพาเศรษฐกิจ  ร่วมคิดการพัฒนา” 

 

๓. พันธกิจการพัฒนา 
  1.  พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง 

2.  พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ 
3.  พัฒนาด้านการศึกษา  พัฒนาคนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง  และแก้ไขปัญหาความยากจน 
5.  พัฒนาสร้างสังคมที่สงบสุขเน้นการมีส่วนร่วมและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6.  พัฒนาด้านการสาธารณสุขมูลฐาน 
7.  พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.  พัฒนาการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

4. จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
  1.  การมีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
  2.  การมีน้ำเพ่ือใช้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีของประชาชนในเขต
ตำบล 

3.  การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพ่ึงตนเองได้ของประชาชนรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมภายในตำบล 

4.  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในเขตตำบล 
5.  การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภายในเขตตำบล 
6.  เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเพื่อนำไปสู่ตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
7.  ปรับปรุงบริการสาธารณสุขมูลฐานที่เน้นการส่งเสริมการป้องกันมากกว่าการรักษา 
8.  การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็วประชาชน

ผู้รับบริการพึงพอใจ 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2562 : เทศบาลตำบลเมืองจันทร์            หน้า 6 

๕. แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

1.  จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เพียงพอและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

๓.  ส่งเสริมรายได้และอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตตำบล 
๔.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของตำบลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาทางการเมือง 
๕.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาและความรุนแรงจาก

อุบัติเหตุอาชญากรรม และสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเขตตำบล 
๖. จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่แกนนำชุมชนหรือประชาชนให้มีศักยภาพที่จะสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนในชุมชน 
๗. ขยายช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนภายในเขตตำบล 
๘. พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา  สนับสนุนด้านสวัสดิการและโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและ

เยาวชนภายในเขตตำบล 
๙. จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมภายในเขตตำบล 
๑๐. จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และรักษาสุขภาพชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
๑๑. ปลูกจิตสำนึกและความตระหนักของเอกชนและประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
1๒. รณรงค์ให้มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนรวมทั้งปรับปรุง

บริการสาธารณสุขมูลฐานที่เน้นการส่งเสริมป้องกันมากกว่าการรักษา 
1๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและต่อเนื่องรวมทั้ง

เครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบล 
1๔. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของตำบล 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี   

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา    
โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด       
ศรีสะเกษ  และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ เทศบาล
ตำบลเมืองจันทร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน บล็อกคอนเวิร์ทและสะพาน 

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะและ             
     ขยายเขตไฟฟ้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
  2.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
  2.2 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา ก่อสร้างหรือจัดหาภาชนะเก็บน้ำฝน     
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3.1 แนวทางการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน และการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและ       
      ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

  4.2 แนวทางการส่งเสริมการบริการให้ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
  5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
  5.2 แนวทางการเพิ่มโอกาสรับรู้ข่าวสารให้ประชาชน 
  5.3 แนวทางการส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.4 แนวทางการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  6.1 แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคและสาธารณสุข   

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  7.1 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
  7.2 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริการและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
  8.1 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติ
ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน การประชุมกรรมการชุมชน การประชุมประชาคมระดับตำบล           
การประชุมคณะกรรมการ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาโดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–
2564) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 9,767900 6 1,900,000 6 1,600,000 6 1,400,000 

2.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 20 50,450,000 18 49,800,000 18 24,100,000 18 22,300,000 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 14 2,250,000 14 2,000,000 14 1,590,000 14 1,570,000 

4.การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 24 25,782,000 23 25,512,000 23 25,502,000 23 25,502,000 

5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมฯ 39 9,730,000 35 8,650,000 36 8,730,000 35 8,530,000 

6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 17 1,492,500 13 1,542,500 13 1,232,500 13 1,122,500 

7.การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว การจดัการทรัพยากรธรรมชาติฯ 15 3,095,000 15 3,095,000 15 3,095,000 15 3,095,000 

8.การพัฒนาด้านการเมอืง การบริการและการพัฒนาทอ้งถิน่ 26 9,095,000 20 541,000 20 5,860,000 20 5,860,000 

รวม 177 111,662,400 144 98,289,500 145 71,709,500 144 69,379,500 
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แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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จำนวนโครงการ 
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ส่วนที่ ๓ 
การจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  

๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562  

 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประมาณการ
จำนวนทั้งสิ้น  44,000,000.-บาท ได้ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1.1 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทตามหมวดรายจ่าย 

รายจ่าย งบประมาณ 
1. งบกลาง 
2. งบบุคลากร 
3. งบดำเนินงาน 
4. งบลงทุน 
5. งบรายจ่ายอื่น 
6. งบเงินอุดหนุน 
 

15,227,830.00 
15,477,120.00 
8,728,323.00 
1,156,300.00 
115,627.00 

2,688,000.00 
- 

รวมทั้งสิ้น 44,000,000.00.- 

 หน่วยงานต่างๆในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้นำงบประมาณ จำนวน 44,000,000.-บาท ที่ได้รับ
จัดสรรนี้ ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและ
การดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ เพ่ือตอบสนองนโยบายของผู้บริหารเทศบาลที่ได้แถลงต่อ
สภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล ทั้ง 8 ด้าน    

1.2 จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่
ได้รับการจัดสรร 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 9.37 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำ - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 4.69 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 11 17.19 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา 16 10.17 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 6 25 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรฯ 8 12.50 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการพัฒนาฯ 14 21.87 

รวมทั้งสิ้น 64 44.44 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถ่ิน

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 
เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ประจำปี 2562) ตามยุทธศาสตร์ 
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จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณประจำปี 62 

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 



 

 

1.3  การจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนการดำเนนิงาน แยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
จำนวน

งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1,512,700 6.28 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำ - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 58,500 0.24 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 15,285,100 63.46 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 5,028,675 20.88 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 620,000 2.57 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรฯ 100,000 0.42 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการพัฒนาฯ 1,480,000 6.14 

รวมทั้งสิ้น 24,084,975 54.65 

 
ซึ่งในตารางที่ 1.3  จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ

พัฒนาต่างๆ  ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/งบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี
ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปี 2562 เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหารและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา ประจำปี 2562 ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  ดังที่ได้กล่าวขา้งต้น 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถ่ิน

 
แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 

เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 ตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2562 : เทศบาลตำบลเมืองจันทร์               หน้า 13 

จำนวนงบประมาณ 

 

จำนวนงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณประจำปี 62 

จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2562 



 
 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผลการดำเนินงาน  

1.ผลการตดิตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 
 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ดำเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (เดือน
ตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ       
ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบล  

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ 

 เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนามาใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและ
งบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ  
2561) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2561 และ
แสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
จำนวน

โครงการตาม
แผน 61 

จำนวน
งบประมาณตาม

แผน 61 

จำนวนโครงการ
ตามข้อบัญญัติ 

61 

จำนวนงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 9,767900 6 1,482,300 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำ 20 50,450,000 - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 14 2,250,000 1 80,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 24 25,782,000 11 14,814,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาฯ  39 9,730,000 18 4,853,523 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 17 1,492,500 8 170,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวฯ 15 3,095,000 4 80,000 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองฯ  26 9,095,000 8 1,130,000 

รวมทั้งสิ้น 177 111,662,400 56 22,609,823 
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แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการปี 2561 
เปรียบเทียบกับเทศบัญญัตปีิ 2561 
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จำนวนโครงการตามแผน 61 จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ 61 



 

 

2) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของอปท. 
2.1 ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ประจำปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 -

เดือนกันยายน 2561) 

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายโครงการตาม
แผนพัฒนา ปี 2561 

จำนวนโครงการที่ 
ดำเนินการใน 

ปี 2561 
(เดือนตุลาคม 2560 –เดือนกันยายน 2561) 

ร้อยละผลการ
ดำเนินงาน 

จำนวนงบประมาณที่
ดำเนินการในปี 

2561 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 22 6 3.39 1,477,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 20 1 0.56 - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  14 - - - 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 24 9 5.08 13,775,300 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาฯ 39 12 6.78 5,400,160.54 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 17 5 2.82 573,500 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวฯ 15 1 0.56 19,750 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองฯ 26 7 3.95 591,539 

รวม 177 41 23.17 - 
 
 

สรุป   -ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ วัดตามยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้าน  ประจำปี 2561 (เดือน
ตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561  คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 23.17 % จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติประจำปี 2561  เทียบกับแผนพัฒนา ประจำปี 2561 
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แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาปี 2561  
เปรียบเทียบกับโครงการตามเทศบัญญัติปี 2561  เทียบโครงการที่ดำเนินการปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) 
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จำนวนโครงการ 
ตามแผน 61 

จำนวนโครงการตาม 
เทศบัญญัติ 61 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการปี 61  
(เดือนตุลาคม 2560-เดือนกันยายน 2561) 



 

 

2.1 รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) 

      จำนวน  41  โครงการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 – บ้านเขวา ตำบลหนองใหญ่ 
   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเก็บงา หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 
   3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเก็บงา หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2 
   4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอีงอย หมู่ที่ 6 
   5. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 
   6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
   1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 

  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   -ไม่มีการดำเนินงาน- 

  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   1. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

2. ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
   3. ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
   4. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
   5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
   6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
   7. โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS : Emergency Services) เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
   8. โครงการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
   9. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเก่ียวกับการป้องกันควบคุมอัคคีภัย 

  5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
1. ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง  
2. ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถม 5 แห่ง 
3. โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง โรงเรียนประถม 5 แห่ง  
4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
5. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง 
6. อุดหนุนโครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานสำคัญของชาติ 
7. โครงการประเพณีลอยกระทง 
8. โครงการกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
9. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
10. โครงการแข่งขันกีฬาตำบล “เมืองจันทร์คัพ” 
11. โครงการประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ 
12. โครงการก่อสร้างลานกีฬา  
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   1. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด (ฤดูร้อน) 
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด (ฤดูหนาว) 
4. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข/แมว และโรคต่างๆในสัตว์ 
5. โครงการสนับสนุนการบริจาคโลหิต 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. โครงการรักน้ำ  รักป่า  รักษาแผ่นดิน 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
1. โครงการเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม 
2. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ

พนักงานจ้าง 
3. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล 
4. โครงการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
5. โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 
6. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
7. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
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2.ผลการตดิตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 
 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ดำเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (เดือน
ตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ       
ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบล  

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติ 

 เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนามาใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและ
งบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ  
2562) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2562 และ
แสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
จำนวน

โครงการตาม
แผน 62 

จำนวน
งบประมาณตาม

แผน 62 

จำนวนโครงการ
ตามข้อบัญญัติ 

62 

จำนวนงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 1,900,000 6 1,512,700 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำ 18 9,800,000 - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 14 2,000,000 3 58,500 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 23 24,952,000 11 15,285,100 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาฯ  35 650,000 16 5,028,675 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 1,542,500 6 620,000 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวฯ 15 3,095,000 8 100,000 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองฯ  20 541,000 14 1,480,000 

รวมทั้งสิ้น 144 52,480,500 64 24,084,975 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาฯ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวฯ

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองฯ

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการปี 2562 
เปรียบเทียบกับเทศบัญญัตปีิ 2562 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2562 : เทศบาลตำบลเมืองจันทร์            หน้า 21 

จำนวนโครงการตามแผน 62 จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ 62 



 

 

 
 
2) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของอปท. 

2.1 ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561 -
เดือนกันยายน 2562) 

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายโครงการตาม
แผนพัฒนา ปี 2562 

จำนวนโครงการที่ 
ดำเนินการใน 

ปี 2562 
(เดือนตุลาคม 2561 –เดือนกันยายน 2562) 

ร้อยละผลการ
ดำเนินงาน 

จำนวนงบประมาณที่
ดำเนินการในปี 

2562 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 9 9 6.12 1,734,652.38 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 18 - - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  14 - - - 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 23 5 3.40 13,118,760 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาฯ 35 11 7.48 1,091,352,405 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 4 2.72 626,260 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวฯ 15 3 2.03 20,600 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองฯ 20 8 5.44 273,277 

รวม 147 40 27.21  
   ***จำนวนโครงการเพิ่มตามรายการแก้ไขแผน ปี 2562 จำนวน 3 โครง 

 
สรุป   -ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ วัดตามยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้าน  ประจำปี 2562 (เดือน

ตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562  คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 27.21 % จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติประจำปี 2562  เทียบกับแผนพัฒนา ประจำปี 2562 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมฯ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาฯ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธาณสุข

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวฯ

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองฯ

 
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาปี 2562  

เปรียบเทียบกับโครงการตามเทศบัญญัติปี 2562  เทียบโครงการที่ดำเนินการปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) 
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จำนวนโครงการ 
ตามแผน 62 

จำนวนโครงการตาม 
เทศบัญญัติ 62 

จำนวนโครงการที่ดำเนินการปี 62  
(เดือนตุลาคม 2561-เดือนกันยายน 2562) 



 

 

2.1 รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) 

      จำนวน  40  โครงการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแคนใหญ่  – โรงเรียนบ้านหนองแคน 
   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 24 –  บ้านม่วงน้อย  หมู่ที่ 19 

3. โครงการก่อสร้างถนนดิน โดยการถมดินคันทาง พร้อมไถ่เกลี่ยบดอัดแน่น บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 18 – 
บ้านหนองหว้า  หมู่ที่ 11 

   4. โครงการก่อสร้างถนนดิน โดยการถมดินคันทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้น ถนน  
รพช.5409 – หนองขาด 

   5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม โดยการถมดินปรับระดับทางเดินพร้อมไถ่เกลี่ยปรับแต่ง 
บดทับ บ้านดู่ หมู่ที่ 18 – ถึงคลองอีสานเขียว 
6. โครงการก่อสร้างห้องน้ำเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
7. โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ทางเข้าโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 – บ้านกลางคำ หมู่ที่ 17 

   9. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
   -ไม่มีการดำเนินงาน- 

  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   -ไม่มีการดำเนินงาน- 

  4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   1. ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

2. ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
   3. ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
   4. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
   5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
   6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
   7. โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS : Emergency Services) เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
  5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

1. ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง  
2. ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถม 5 แห่ง 
3. โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง โรงเรียนประถม 5 แห่ง  
4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
5. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง 
6. อุดหนุนโครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีและงานสำคัญของชาติ 
7. โครงการประเพณีลอยกระทง 
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8. โครงการกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
9. โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จำนวน 5 แห่ง 
10. โครงการแข่งขันกีฬาตำบล “เมืองจันทร์คัพ” 
11. โครงการประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ 
12. โครงการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับงานพระราชพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
13. โครงการเฉลิมพระเกียรติ (เงินอุดหนุน) 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   1. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

2. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
3. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข/แมว และโรคต่างๆในสัตว์ 
4. โครงการสนับสนุนการบริจาคโลหิต 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. โครงการรักน้ำ  รักป่า  รักษาแผ่นดิน 

2. โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day 
3. โครงการแยกขยะอันตรายรักษ์สิ่งแวดล้อม 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการ 
2. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง 
3. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล 
4. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
5. โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 
6. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
7. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ

พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 
8. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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     ส่วนที่ 5 
  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

  ----------------- 
 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์  เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์  20 16 80 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 11 73 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 52 80 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 8 80 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 8 80 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 80 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 80 
 3.5 กลยุทธ์        5 4 80 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4 80 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4 80 
 3.8 แผนงาน       5 4 80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80 

รวมคะแนน  100 79 79 
 1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเมืองจันทรใ์นแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้ าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่ งน้ ำ ลั กษณ ะของไม้ /ป่ าไม้  ฯลฯ ด้ าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่ น  เขตการปกครอง การเลื อกตั้ ง   ฯลฯ 
ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1 .3  ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บสภ าพทางสั งคม  เช่ น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.5 75 ให้ทางเทศบาลได้เพิ่ม
ฐานข้อมูลของผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมที่ทางเทศบาลได้ให้
การช่วยเหลือ และที่มีอยู่ใน
ตำบล เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.7 85  

1 .5  ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ระบ บ เศ รษ ฐกิ จ  เช่ น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

2 1.4 70 ให้ทางเทศบาลตำบลเมือง
จันทร์สนับสนุนงบประมาณใน
การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

3 2.4 80 ให้ทางเทศบาลเพิ่ม
รายละเอียด และความเป็นมา
ของแต่ละประเพณีท้องถิ่น/
วัฒนธรรมของตำบล 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ 
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

2 1.3 65  
 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1.7 85  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 2.3 77  

รวม 20 18 90  
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 1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 -   
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ยุทธศาสตร์
ของ อปท.ในเขตจังหวัด นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

2 1.8 90  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบั งคับใช้  ผลของการบั งคับใช้  
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 0.8 80  

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

2 1.4 70  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทัว่ไป เป็นต้น 

2 1.3 65  

2 .5  การวิ เคราะห์ สิ่ งแวดล้ อม พ้ืนที่ สี เขี ยว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

2 1.3 65  

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการดำเนิ นงานได้ แก่  S-Strength (จุดแข็ ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 1.5 75  

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

2 1.4 70 ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนไม่ค่อยจะ
ได้รับอย่างถั่วถึง เพราะ
งบประมาณไม่เพียงพอ 
อยากให้พิจารณาเร่ือง
งบประมาณในการแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนตามที่
เสนอในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

  2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 -2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

1 0.8 80  
 
ผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนายังดำเนินงานได้
ในปริมาณที่น้อย เนื่องจาก
จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมี
จำนวนมาก ใหพ้ิจารณา
จำนวนโครงการให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่มี
ในการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาในปีต่อๆไป 

2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานท่ี
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 0.8 80 

รวม 15    
 1.4 ยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร ์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้ องถิ่ นป ระ เด็ นปั ญ หาการพัฒ นาและ       
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

10 8 80  

3.2 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

10 8 80  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8 80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัด เจน  สอดคล้ อ งกั บ โอกาสและศั กยภาพที่ เป็ น
ลักษณะเฉพาะ และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 80  

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80  

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน  

5 4 80  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่ งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5 4 80  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4 80  
 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ของอปท. 

5 4 80  

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 4 80  

 รวม 65 52   
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 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของคะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 80 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ  
10 8 80 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภาพ  

10 8 80 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 80 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 49 82 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 80 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 80 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4 80 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน 100 81 81 
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 2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ อปท. 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 80 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลุม 

รวม 10 8 80  
   
 2.3   การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตั วเลขต่างๆ เพ่ือ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่
ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 

10 
 
5 

- 
 

4 

 
 

80 

 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4 80  

รวม 10 8 80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน

เชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์การดำเนินการต่าง 
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้
การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 

5 

 
 

4 

 
 

80 

 

3.2  วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 80  

รวม 10 8 80  
 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของอปท.ในมิตติ่าง ๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration)  

10 
5 

 
4 

 
80 

 

4.2  วิ เคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ ำ) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4 80  

รวม 10 8 80  
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 2.6 โครงการพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 5 100  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4 80  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร  
ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย คื อ อ ะ ไร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไ ร 
กลุ่มเป้ าหมาย พ้ืนที่ ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เริ่ ม ต้ น ในช่ ว งเวล าใดและจบลงเมื่ อ ไร  ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

5 4 80  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 4 80  

 



 

 

-35- 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การ
รองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 80  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรอืสอดคลอ้งกับการปรบัเปลีย่นโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจั ยและพัฒ นา แล้ วต่ อยอดความ ได้ เป รียบ เชิ ง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4 80  

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้  นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 4 80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็น
โครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 4 80  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ
ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 
 

5 4 80  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้อง
ให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่า
ร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนา
ที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 
 

5 4 80  

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนด
ดัชนีชี ้ว ัด ผล งาน  (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ 
เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การ
กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 

5 4 80  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่    
ตั้ งไว้  การได้ผลหรือผลที่ เกิ ดขึ้ นจะต้องเท่ ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุ สิ่ งที่ ต้ อ งการดำเนิ น งานอย่ างชั ด เจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 80  

รวม 60 49 82  
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  3.การตดิตามและประเมินผลตามแบบตา่งๆ ของกรมส่งเสริม 

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ   ทำการ   
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

          ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา ✓  
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ ✓  
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  

 
********************* 

 


