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ค าน า 
 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้ บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวยประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2 ครั้งที่ 2 (เมษายน 2562 – กันยายน 2562) ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จาก
การติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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      ส่วนที่ 1 

 
กา  รบทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมิน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลกา ร
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัดทั้ งทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นของตน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร  
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง    
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน   
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ตามยุทธศาสตร์                

ที่ปรากฏในงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในสัดสวนเปรียบเทียบ             
ตอการน าไปปฏิบัติไดจริง 

2. เพื่อติดตามความกาวหนาของการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
3. เพ่ือใหผูบริหารไดทราบวาการด าเนินงานของเทศบาลต าบลอากาศอ านวยบรรลุเปาหมายวัตถุประสงค

ตามท่ีก าหนดไว้มากนอยเพียงใด 
4. เพ่ือใหผูบริหารไดใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดหรือปรับเปลี่ยนนโยบายแนวทางหรือ

เปาหมายการพัฒนาในปตอๆไปเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนไดชัดเจนและแมนย ามากขึ้น 
 
 

 



2 
ขอบเขตการประเมิน 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ตามยุทธศาสตรที่
ปรากฏในงบประมาณตามขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในสัดสวนเปรียบเทียบ              
ตอการน าไปปฏิบัติไดจริง 

2. เพ่ือติดตามความกาวหนาของการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวยไดก าหนดขอบเขตไวดังนี้ 

1. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตามกลุม/สุมตัวอยาง 
2. ขอมูลจากเอกสารเปนขอมูลที่ไดรวบรวมไดจากเอกสารที่เก่ียวของภายในหนวยงาน 
3. ขอมูลจากภาคสนามเปนขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเทศบาล

ต าบลอากาศอ านวย 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  

กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง เทศบาลต าบลอากาศอ านวย   
2. โครงการตามเทศบัญญัติ หมายถึง โครงการที่ผ่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

พิจารณา และผ่านสภาท้องถิ่นแล้วพร้อมได้ประกาศเป็นเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    3. แผนพัฒนา  หมายถึง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย        

ที่ประกาศใช้แล้ว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  

การติดตาม (Monitoring) หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้เพ่ือ
ตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ มากที่สุดโดยมุ่งที่จะตอบ
ค าถามหลักว่าในการด าเนินงานนั้นได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดหรือไม่ได้ผล
ตรงตามที่ก าหนดหรือไม่ข้อมูลจากการติดตามจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้งาน/โครงการด าเนินไปตรง
ตามเป้าหมายของแผนงานและแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาการติดตามผลจึงต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอใน
หน่วยงานเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ให้ตนเองผู้บังคับบัญชาขั้นต้นผู้บังคับบัญชาระดับสูงตลอดจนผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการทุกระดับเพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือแก้ไขอ านวยความสะดวกทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
แผนงาน /โครงการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/ โครงการตลอดจน
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้นๆว่ามีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นจึงเป็น
กระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการนั้นหรือไม่เพียง ใด
จากค านิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการติดตามเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการส่วนการประเมินผลอาจจะประเมินได้ในทุกช่วงของแผนงาน/โครงการนับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดท า
แผนงาน/โครงการขณะด าเนินงานในจุดต่างๆและเมื่อสิ้นสุดแผนสิ้นปีงบประมาณหรือแผนงาน/โครงการด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

5. การติดตามและประเมินผล  หมายถึง การด าเนินการที่จะท าให้เราทราบว่าขณะนี้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งการติดตามโครงการจะด าเนินการตามด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ.2562 ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ส่วนการประเมินหมายถึง การประเมินโครงการตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2562 เฉพาะโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จว่าผู้ได้รับการประโยชน์มีระดับความพึงพอใจ
อย่างไร และมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลอย่างไร ตามแนวทางวิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ก าหนดขึ้น 



3 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใดเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย                
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน                   
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร                     
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ส่วนที่  2 

 
การแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 

 

“การติดตาม”(Monitoring)  หมายถึง (จิรพันธ์  ไตรทิพจรัส,2549;3) การก ากับดูแลการด าเนินงาน 
ตามแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยวิธีการที่ใช้ในการติดตามได้แก่ 

1)  การประชุมและให้รายงานการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการในที่ประชุม 
2)  การให้เขียนรายงานผลเป็นครั้งคราว เช่น รายงานรายไตรมาส 
3)  การให้กรอกแบบฟอร์มเพ่ือรายงาน 
4)  การติดตามสังเกต สอบภาม โดยผู้บริหาร เป็นต้น 
“การประเมิน”(Evaluation) หมายถึง (พิสณุ ฟองศรี ,2551;4) กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่ง 

สิ่งใดโดยน าสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
“การวัด”(Measurement)  หมายถึง (พิสณุ  ฟองศรี ,2551;5-6) การก าหนดค่าเป็นตัวเลขให้กับสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดตามวิธีการหรือเครื่องมือที่ก าหนดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณโดยตรง เช่น การนับจ านวน และความถี่ของสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
และการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  เช่น ตลับเมตร เครื่องชั่งน้ าหนัก เทอร์โมมิเตอร์  วัดความสูงน้ าหนัก อุณหภูมิ 
ฯลฯ ไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหรือกลุ่มเป้าหมายให้ออกมาเป็นตัวเลข  

“เกณฑ์ ”(Criteria)  หมายถงึ (พิสณุ  ฟองศรี ,2551;6) ระดับที่ก าหนดไว้หรือมาตรฐานที่ควรจะเป็น  
เพ่ือใช้ตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ระดับส่วนสูง น้ าหนักตามวัยต่างๆ รายได้ ขั้นต่ าของแรงงานไร้ ฝีมือระดับพฤติกรรม
ของนักเรียนและระดับประสิทธิภาพของสถาบันเป็นต้น ซึ่งในกระบวนการประเมินนั้นการก าหนดเกณฑ์ ถือเป็นเรื่อง
ยุ่งยากมาก เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปยังมีน้อย โดยเฉพาะเกณฑ์ทางสังคมหรือการ
ประเมินโครงการต่างๆ เมื่อก าหนดแล้วจะประสบปัญหาและข้อโต้แย้งเสมอ เพราะถ้าก าหนดเกณฑ์สูงเกินไปก็ยากที่
จะบรรลุจุดมุ่งหมายได้ถ้าก าหนดไว้ต่ าจะประสบปัญหาเรื่องคุณภาพแม้ว่าจะผ่านเกณฑ์ 
แนวคิดในการติดตามและประเมินผล 

ในปี ค.ศ. 1971 สตัฟเฟิลบีมและคณะได้เขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเล่มชื่อ“Educational 
Evaluation and decision Making” หนังสือเล่มนี้ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาของไทยเพราะ
ได้ให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างน่าสนใจและทันสมัยด้วยนอกจากนั้น                     
สตัฟเฟิลบีมก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมินจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน เรียกว่า  CIPP Model  

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
        (Context Evaluation) 

         การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน 
         (Input Evaluation) 

       การประเมินกระบวนการ 
        (Process Evaluation) 

       การประเมินผลผลิต 
       (Product Evaluation) 

ซึ่งพออธิบายได้ดังนี้การประเมินด้านบริบทหรือประเมินเนื้อความ ( context Evaluation  ) เป็นการศึกษา
ปัจจัยพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ  ได้แก่  บริบทของสภาพแวดล้อมนโยบาย  วิสัยทัศน์  
ปัญหา  แหล่งทุน  สภาพความผันผวนทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ตลอดจนแนวโน้มการก่อตัวของ
ปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ  เป็นต้น 



Internal Process 

 
 

 

 

5 
การประเมินปัจจัยป้อน  ( Input Evaluation) เพื่อต้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบท่ีน ามาเป็นปัจจัย              

ป้อนซึ่งในด้านการท่องเท่ียวอาจจะจ าแนกเป็นบุคคลสิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมืออุปกรณ์ครุภัณฑ์ ศักยภาพการ  
บริหารงาน  ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจ าแนกย่อยออกไปอีก เช่น บุคคลอาจพิจารณาเป็น  เพศ  อายุ มี สถานภาพทาง                   
สังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง  ทัศนคติ ศักยภาพ  ความสามารถ  ประสบการณ์  ความรู้  คุณวุฒิ
ทางการศึกษา  ถิ่นท่ีอยู่และลักษณะกระบวนการกลุ่ม  เป็นต้น 

การประเมินกระบวนการ   (Process Evaluation)  เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและปัจจัยป้อนว่า
กระบวนการเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้เป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน  หรือจุดแข็งของกระบวนการ                      
บริหารจัดการโครงการท่ีจะน าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

การประเมินผลิตผล ( Product Evaluation)  เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการโดยเฉพาะความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ กับผลลัพธ์ท่ีได้แล้วน าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ไปตัดสิน เกณฑ์มาตรฐานนั้นอาจจะก าหนดขึ้น
เองหรืออาศัยเกณฑ์ท่ีบุคคลหรือหน่วยงานอื่นก าหนดไว้  ก็ได้   

การติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้น ตามแนวคิดของ  Robert S. Kaplan และ David P. Norton                   
(อัญชนา ณ ระนอง, ออนไลน์) ได้เสนอแนวคิด  Balanced Scorecard  เพื่อใช้ ในการวัดผลของกิจการท่ีจะท าให้
ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้นให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุลขึ้น โดยการวัดผลนอกจากการ
วัดทางด้านการเงินท่ีเป็นผลของการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นมาแล้ว  ต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการบริหารงานการสร้าง
ความพอใจให้แก่ลูกค้า  ตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้ แก่องค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การสร้างอนาคตให้ แก่องค์กร  ด้วยแนวคิดนี้ผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กรและความสามารถใน
การแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้นๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยขอบเขตหรือองค์ ประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ 
Balanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่ 
(1)  วัตถุประสงค์ (objective) เพื่อเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด 
(2)  ตัวชี้วัด(Performance Indication)คือตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 
(3)  เป้าหมาย (Target ) คือ เป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ ต้ังไว้  เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้นๆ 
(4)  แผนงาน  โครงการที่ตั้งใจ (Initiatives)  คือ แผนการปฏิบัติงานที่มีการล าดับเป็นขั้นๆ ในการจัดท ากิจกรรม 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Feed Back 

ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวสามารถน ามาก าหนดเป็นตัวแบบเพื่ออธิบายกระบวนการบริหารจัดการองค์กรใน
ภาพรวม  ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ,  วัดผลตามแนวคิดของ Balanced 
Scorecard ภายใต้ตัวแบบของทฤษฎีระบบ แสดงกระบวนการในการบริหารจัดการองค์กรโดยจะเริ่มต้ังแต่ปัจจัยน าเข้า 
(Input) อันประกอบด้วยความต้องการหรือข้อเรียกร้อง(Demand) และแรงสนับสนุน (Support) ท่ีเป็นเสมือน
แรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นให้องค์กรเริ่มกระบวนการในการบริหารจัดการ ( Internal Process) เพื่อก่อให้เกิดผลผลิต 
(Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการหรือการสนับสนุนต่างๆ ซึ่งผลผลิตหรือผลลัพธ์
ดังกล่าวนี้จะเป็นผลสะท้อน  (Feed Back)  กลับมาเป็นปัจจัยน าเข้าอีกครั้งหนึ่งโดยมี กระบวนการควบคุมและ
ประเมินผลเป็นอีกปัจจัยในการช่วยสะท้อนผลการด าเนินงาน ประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลลัพธ์และผลผลิตกลับไปสู่
กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์พัฒนากระบวนการ ปรับปรุง หรือขยายผลการด าเนินการต่อไป 

Input 

Demand 

Support 

Outcome 

Output ด าเนินตาม
โครงการ 

ควบคุมการประเมิน 

กรองผลการประเมิน 



 
 

    ส่วนที่  3 
 

การวิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่  ๑ แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง              
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 

ขั้นตอนที่ ๒  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙  

 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙  

 
ขั้นตอนที่ ๔  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง             
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ 

 
ขั้นตอนที่ ๕   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 

 
 



คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 -  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time &timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง     
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

ขั้นตอนการด าเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 (๔)  ความก้าวหน้า     
 พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  กีฬาและ
นันทนาการ  และการฝึกอบรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่  
ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน  การพาณิชยกรรม  การเกษตรกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

 (๕)  ประสิทธิภาพ  
 ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่              

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมมีการปรับปรุงหรือไม ่

 (๖)  ประสิทธิผล     
 ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต     
 ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  

ภูมิภาคและระดับประเทศ 
 (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
 เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไรสาเหตุจากอะไรประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 
ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ  
ดังนี้ 

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
องค์กระกอบ  ๔  ประการดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
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  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
   (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม 
แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพ
ของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่  

 
วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล 

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 



 
   ส่วนที่  4 

 
การผลการติดตามและประเมินโครงการ 

 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 
3. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
ตารางแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  

ยุทธศาสตร ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

1 ยุทธศาสตร์ดา้น
การจัดการ  ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัด
การศึกษา  ศาสนา  
กีฬาและนันทนาการ   
และการฝึกอบรม 

21 17,710,000 27 17,945,000 31 18,355,000 31 18,355,000 31 18,355,000 

2 ยุทธศาสตร์ดา้น
การพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 

19 16,310,000 19 17,410,000 19 18,510,000 19 19,610,000 19 20,710,000 

3 ยุทธศาสตร์ดา้น
การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม 

26 20,665,000 29 20,985,000 30 21,085,000 31 21,585,000 31 21,585,000 

4 ยุทธศาสตร์ดา้น
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

8 2,577,000 8 2,407,000 8 2,427,000 8 2,427,000 8 2,427,000 

5 ยุทธศาสตร์ดา้น
การพัฒนาเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

40 39,517,561 24 43,014,562 170 367,955,431 260 366,560,532 259 366,697,537 

6 ยุทธศาสตร์ ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่
ดี 

26 2,500,000 26 2,460,000 27 7,460,000 25 7,060,000 25 7,060,000 

7 ยุทธศาสตร์ ด้าน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  การดูแล
การจราจร และ
ส่งเสริม สนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

12 1,740,000 12 1,740,000 12 1,740,000 12 1,740,000 12 1,740,000 
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ตารางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน งบประมาณ 
(บาท) 

8 ยุทธศาสตร์ ด้าน
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการพาณิช
ยกรรม การเกษตร
กรรม และการ
ท่องเที่ยว 

7 250,000 7 300,000 8 500,000 8 500,000 8 500,000 

รวม 159 101,269,561 152 106,261,562 305 438,032,431 394 437,837,532 393 439,074,537 

 
ตารางสรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย  

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
จ านวน(โครงการ) งบประมาณ(บาท) 

1 ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการ  ส่งเสริมและ
สนับสนนุการจัดการศึกษา  ศาสนา  กีฬาและ
นันทนาการ  และการฝึกอบรม 

141 90,720,000 

2 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาชมุชนและ
สวัสดิการสงัคม 

95 92,550,000 

3 ยุทธศาสตร์ดา้นการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

147 105,905,000 

4 ยุทธศาสตร์ดา้นศิลปะ วฒันธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 

40 12,265,000 

5 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาเมืองและ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

753 1,183,745,623 

6 ยุทธศาสตร์ ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมือง
และสังคมที่ด ี

129 26,540,000 

7 ยุทธศาสตร์ ดา้นการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  การดูแลการจราจร และส่งเสริม 
สนับสนนุหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ 

60 8,700,000 

8 ยุทธศาสตร์ ดา้นการสง่เสริมและสนบัสนุน
การพาณิชยกรรม  การเกษตรกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

8 2,050,000 

รวม 1,373 1,522,475,623 

 
ตามที่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-25๖5) ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่                

14 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีจ านวนโครงการ 1,373 โครงการ งบประมาณ 1,522,475,623 บาท และมีการ
ด าเนินการครบทั้ง ๘  ยุทธศาสตร์ แต่จะให้ความส าคัญในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน มากเป็นอันดับ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวนโครงการ 152 โครงการ งบประมาณ 
106,261,562 บาท ให้ความส าคัญในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มากเป็นอันดับ 1 
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ผลการติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  กีฬาและนันทนาการ  และการ
ฝึกอบรม  จ านวน 17  โครงการ 

ที่ โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย/ 
โอนลด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหต ุด าเนนิ 

การแล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนนิ 
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนนิ 
การ 

1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 

/   50,000.00 50,000.00 กองการ 
ศึกษา    

2 โครงการด าเนินงานระบบการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

/   10,000.00 8,780.00 กองการ 
ศึกษา  

3 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา /   5,000.00 2,212.00 กองการ 
ศึกษา  

4 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับ
ปฐมวัย 

/   50,000.00 49,897.00 กองการ 
ศึกษา  

5 โครงการจัดงานการประกวด การ
แข่งขันทักษะทางการศึกษา 

/   80,000.00 79,848.00 กองการ 
ศึกษา  

6 โครงการอาหารกลางวนั /   2,062,300.00 2,062,160.00 กองการ 
ศึกษา  

7 โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน /   5,846,400.00 5,813,200.00 กองการ 
ศึกษา  

8 โครงการอาหารเสริม (นม) /   3,721,269.00 3,634,289.94 
 

กองการ 
ศึกษา  

9 โครงการสนนัสนนุค่าใช้จ่าย การ
บริหารสถานศึกษา(ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลอากาศอ านวย) 

/   196,530.00 196,530.00 กองการ 
ศึกษา  

10 โครงการสนนัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง) 

/   104,210.00 104,210.00 กองการ 
ศึกษา  

11 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(โรงเรียน
เทศบาลอากาศอ านวย(ชุมชน
อุปถัมภ์)) 

/   1,207,760.00 1,188,655.00 กองการ 
ศึกษา 

 

12 โครงการพัฒนาปรบัปรุงห้องสมดุ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลต าบล
อากาศอ านวย 

/   30,000.00 29,400.00 กองการ 
ศึกษา  

13 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

/   50,000.00 49,945.00 กองการ 
ศึกษา  

14 โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

/   15,000.00 14,995.00 กองการ 
ศึกษา  

15 โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

/   10,000.00 9,990.00 กองการ 
ศึกษา  

 



13 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  กีฬาและนันทนาการ  และการ
ฝึกอบรม  จ านวน 17  โครงการ (ต่อ) 

ที่ โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
เบิกจ่าย/ 
โอนลด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

16 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาอ าเภออากาศอากาศ
อ านวย 

/   74,870.00  
 

74,870.00 กองการ 
ศึกษา  

17 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรม
เด็ก เยาวชนและประชาชน 

/   70,000.00 70,000.00 กองการ 
ศึกษา   

 17 17 - - 13,583,339.00 13,438,981.94   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จ านวน 16  โครงการ 

ที่ โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย/ 
โอนลด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหต ุด าเนนิ 

การ
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนนิ 
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนนิ 
การ 

1 โครงการสังคมสงเคราะห์ผูด้้อย               
โอกาสและประสบปัญหาทางสังคม 

  / 10,000.00 5,000.00 กองสวัสดิการฯ  

2 โครงการเพิ่มมูลค่าผลติภัณฑ์ชุมชน   / 10,000.00 10,000.00 กองสวัสดิการฯ  

3 โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม
และสิ่งประดิษฐ ์

  / 10,000.00 - กองสวัสดิการฯ 
  

4 โครงการส่งเสริมอาชีพดา้นช่าง /   40,000.00 40,000.00 กองสวัสดิการฯ   
5 โครงการส่งเสริมอาชีพดา้น 

คหกรรม   
/   10,000.00 10,000.00 กองสวัสดิการฯ 

  

6 โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและจัด
สวัสดิการเด็กและเยาวชน 

/   15,000.00 15,000.00 กองสวัสดิการฯ 
 

7 โครงการส่งเสริมสนบัสนุน และ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว                                                                                                   

/   10,000.00 10,000.00 กองสวัสดิการฯ 
  

8 โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศักยภาพสตรีและกิจกรรมสตรี 

/   15,000.00 15,000.00 กองสวัสดิการฯ 
  

9 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ
กิจกรรมผู้สูงอายุ 

/   60,000.00 59,890.00 กองสวัสดิการฯ 
  

10 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ
กิจกรรมคนพิการ 

/   15,000.00 14,800.00 กองสวัสดิการฯ 
  

11 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการ
ด าเนินงานตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

/   10,000.00 10,000.00 กองสวัสดิการฯ 

 

12 โครงการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอาย ุ

/   11,609,200.00 11,569,700.00 กองสวัสดิการฯ 
 

13 โครงการสังคมสงเคราะห์เบี้ยชพีคน
พิการ 

/   1,924,000.00 1,912,000.00 กองสวัสดิการฯ 
 



14 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จ านวน 16  โครงการ (ต่อ) 

ที่ โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย/ 
โอนลด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหต ุด าเนนิ 

การ
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนนิ 
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนนิ 
การ 

14 โครงการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

/   150,000.00 126,000.00 
 

กองสวัสดิการฯ 
 

15 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุสภา
เด็กและเยาวชน 

/   30,000.00 30,000.00 กองสวัสดิการฯ 
 

16 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 

/   10,000.00 10,000.00 กองสวัสดิการฯ 
 

 16 13 - 3 13,928,200.00 13,837,390.00   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 15  โครงการ  

ที่ โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย/ 
โอนลด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหต ุด าเนนิ 

การ
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนนิ 
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนนิ 
การ 

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ /   112,000.00 98,075.10 กองสาธารณสขุฯ   
2 โครงการอาหารปลอดภัย /   20,000.00 15,000.00 กองสาธารณสขุฯ  

3 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าอุปโภคบริโภค 

  / 10,000.00 - กองสาธารณสขุฯ 
 

4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ 

  / 10,000.00 10,000.00 กองสาธารณสขุฯ  

5 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา้  

/   10,000.00 6,000.00 กองสาธารณสขุฯ  

6 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

/   102,000.00 102,000.00 กองสาธารณสขุฯ 

 

7 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

/   102,000.00 102,000.00 กองสาธารณสขุฯ 

 

8 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี

/   136,000.00 136,000.00 กองสาธารณสขุฯ 

 



15 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 15  โครงการ (ต่อ) 

ที่ โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย/ 
โอนลด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหต ุด าเนนิ 

การ
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนนิ 
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนนิ 
การ 

9 โครงการสร้างจิตส านึกประชาชนใน
การก าจัดขยะ 

/   54,000.00 36,050.00 
 

กองสาธารณสขุฯ 
 

10 โครงการบูรณาการก าจดัผักตบชวา
และวัชพชืร่วมกับหน่วยงานอื่น 

/   31,000.00 30,870.00 กองสาธารณสขุฯ 
  

11 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ก าจัดขยะ 

/   50,000.00 49,500.00 กองสาธารณสขุฯ 
  

12 โครงการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

/   13,000.00 8,075.00 กองสาธารณสขุฯ 
  

13 โครงการรักน้ า  รักป่า /   10,000.00 9,000.00 กองสาธารณสขุฯ   
14 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

/   30,000.00 22,560.00 
 

กองสาธารณสขุฯ 

  

15 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   / 50,000.00 - กองสาธารณสขุฯ  

 15 12 - 3 740,000.00 625,130.10   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 6  โครงการ  

ที่ โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย/ 
โอนลด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหต ุด าเนนิ 

การแล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนนิ 
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนนิ 
การ 

1 โครงการจัดงานประเพณ ี
ลอยกระทง 

/   10,000.00 9,895.00 กองการ 

ศึกษา  
 

2 โครงการจัดงานประเพณ ี
วันขึ้นปีใหม ่

/   1,500.00 1,500.00 กองการ 

ศึกษา  
 

3 โครงการจัดงานประเพณ ี
วันสงกรานต ์

/   176,000.00  
 

175,420.00 กองการ 

ศึกษา  
 

4 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา /   5,000.00 450.00 กองการ 

ศึกษา  
 

5 โครงการจัดงานประเพณบีุญเดอืน
สิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระ
แก้วคู่บ้าน 

/   1,150,000.00  
 

1,145,365.58  
 

กองการ 

ศึกษา  
 

6 โครงการจัดงานวันไทโย้ย /   500,000.00 493,801.47 กองการ 

ศึกษา  
 

 6 6 - - 1,842,500.00 1,826,432.05   
 

 



16 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 14  โครงการ 

ที่ โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย/ 
โอนลด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหต ุด าเนนิ 

การแล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนนิ 
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนนิ 
การ 

1 โครงการต่อเติมห้องน้ าห้องสุขา 
ข้างศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลอากาศ 

/   166,000.00 166,000.00 กองช่าง 

  

2 โครงการก่อสร้าง ขยายผิวจราจร 
ถนนรวมมิตรข้างโรงเรียนอากาศ
อ านวยศึกษา ชุมชนที่ 15 

/   492,000.00  
 

492,000.00 กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
ถนนรวมมิตร ข้างโรงเรียนอากาศ
อ านวยศึกษา  ชุมชนที ่15 
(ระยะที่ 2) 

/   254,000.00 233,000.00 กองช่าง 

 

4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า
ถนนรวมมิตรฝั่งทิศตะวันออกหน้า
วัดศรีโพนเมือง ชุมชนที่ 15 

/   690,000.00 690,000.00 กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า
ถนนสรรเพชรไปจดเขตถนนทาง
หลวงสาย2177 (อากาศ- 
ศรีสงคราม) ชุมชนที่ 17 

 /  4,492,000.00 4,489,000.00 กองช่าง  

6 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า
บริเวณสี่แยกถนนราษฎร์พฒันา
ตัดกับถนนมิตรไมตรี ชุมชนที ่
4,5,6 

/   55,000.00 55,000.00 กองช่าง  

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ขยายผิวจราจรถนนมิตรไมตรี 
ช่วงระหว่างถนนทางหลวง
หมายเลข 2094 ถึง ถนนสวรรค์
ดิลก ชุมชนที่ 5,6 

 /  460,000.00 - กองช่าง  

8 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรงุ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล 

/   100,000.00 100,000.00 กองช่าง  

9 -ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง 

/   150,000.00 123,500.00 กองช่าง  

10 โครงการก่อสร้างลานกีฬาและ
นันทนาการในสถานศึกษา 

/   500,000.00 472,000.00 กองช่าง  

11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยเงินสินใจ ชุมชนที่ 13 

/   72,000.00 67,000.00 กองช่าง  

 
 



17 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 14  โครงการ (ต่อ) 

ที่ โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย/ 
โอนลด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหต ุด าเนนิ 

การแล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนนิ 
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนนิ 
การ 

12 โครงการก่อสร้างป้ายถนนเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 /  199,000.00 - กองช่าง 
 

13 โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ค่าจัดซื้อป้าย
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

/   120,000.00 120,000.00 กองช่าง 

 

14 อุดหนุนขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ /   100,000.00 97,943.80 กองช่าง  

 14 11 3 - 7,850,000.00 7,105,443.80   
                 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี จ านวน 15  โครงการ  

ที่ โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย/ 
โอนลด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหต ุด าเนนิ 

การแล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนนิ 
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนนิ 
การ 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธี /   354,000.00 353,710.00 ส านักปลดัฯ   
2 โครงการเสริมสร้างความรู้การ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

  / 10,000.00 10,000.00 ส านักปลดัฯ  

3 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล 

  / 200,000.00 200,000.00 ส านักปลดัฯ  

4 โครงการลดขั้นตอนและอ านวย
ความสะดวกในการบริการ
ประชาชน 

/   - - ส านักปลดัฯ  

5 โครงการพัฒนาผูบ้ริหารสมาชิก
สภา บุคลากรของเทศบาล 

/   222,000.00 217,531.00 ส านักปลัดฯ  

6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

/   1,000.00 1,000.00 ส านักปลัดฯ  

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ า
ชุมชนและประชาชน 

/   80,000.00 75,435.00 ส านักปลัดฯ 
 

8 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ /   15,000.00 14,408.00 กองวิชาการฯ  

9 โครงการจัดท าแผนพฒันา
เทศบาล 

/   60,000.00 37,878.50 กองวิชาการฯ 
 

10 โครงการส ารวจและจัดท าข้อมูล
พื้นฐานเทศบาล 

  / 10,000.00 10,000.00 กองวิชาการฯ 
 

 



18 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี จ านวน 15  โครงการ (ต่อ) 

ที่ โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย/ 
โอนลด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหต ุด าเนนิ 

การ
แล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนนิ 
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนนิ 
การ 

11 โครงการ " อปท.โปร่งใส หัวใจ
คุณธรรม" 

  / 5,000.00 - กองวิชาการฯ 
 

12 โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะ 

/   5,000.00 1,820.00 กองวิชาการฯ 

 

13 โครงการส ารวจและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 

  / 10,000.00 - กองวิชาการฯ 
 

14 โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

/   95,000.00 87,600.00 กองวิชาการฯ 
ผูกพัน 

15 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน 

  / 10,000.00 - กองวิชาการฯ 
 

 15 9 - 6 1,077,000.00 1,009,382.50   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 6  โครงการ 

ที่ โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย/ 
โอนลด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหต ุด าเนนิ 

การแล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนนิ 
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนนิ 
การ 

1 โครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

/   10,000.00 - 
ส านักปลัดฯ  

2 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  / 10,000.00 10,000.00 ส านักปลัดฯ  

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

/   10,000.00 5,340.00 ส านักปลัดฯ 
 

4 โครงการรักษาความสงบเรียบรอ้ย
และความมัน่คงภายใน 

  / 10,000.00 10,000.00 ส านักปลัดฯ  

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

/   27,000.00 26,130.00 ส านักปลัดฯ 
  

6 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

/   250,000.00 250,000.00 กอง
สาธารณสุขฯ  

 6 4 - 2 317,000.00 301,470.00   
 
 
 



19 
ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน  การพาณิชยกรรม  การเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 
จ านวน 5  โครงการ 

ที่ โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย/ 
โอนลด 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

หมาย
เหต ุด าเนนิ 

การแล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนนิ 
การ 

ไม่ได้ 
ด าเนนิ 
การ 

1 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 

/   70,000.00 - กองคลัง 
  

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาล 

  / 10,000.00 - กองคลัง 
  

3 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบพัสด ุ

/   30,000.00 29,063.00 กองคลัง 
  

4 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์
เพื่อการท่องเที่ยว 

  / 5,000.00 - กอง
วิชาการฯ   

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมและปศุสัตว์ 

  / 10,000.00 -  กอง
สวัสดิการฯ   

 5 2 - 3 125,000.00 29,063.00   
 
โครงการที่มีการกันเงินงบประมาณ กรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับที ่ ด้าน โครงการ งบประมาณ 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเงินสินใจ ชุมชนที่ 13 67,000.00 
2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนสรรเพชรไปจดเขตถนนทางหลวง

สาย 2177 (อากาศ-ศรีสงคราม) ชุมชนที่ 17 
4,489,000.00 

รวม  2  โครงการ 4,556,000.00 
 

โครงการที่มีการกันเงินงบประมาณ กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ล าดับที ่ ด้าน โครงการ งบประมาณ 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขยายผิวจราจรถนนมิตรไมตรี ช่วงระหว่าง
ถนนทางหลวงหมายเลข 2094 ถึงถนนสวรรค์ดิลก ชุมชนที่ 5,6 

460,000.00 

2 ด้านคุณภาพชีวิต       โครงการก่อสร้างป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

199,000.00 

3 ด้านการเมืองการบริหาร
และการประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2,089,746.00 
 

รวม  4  โครงการ 2,748,746.00   
 
 

จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ของเทศบาลต าบลอากาศอ านวย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ และบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2562  จ านวน 94 โครงการ  สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ  74 โครงการ  อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 โครงการ 
และไม่ได้ด าเนินการ 17 โครงการ ซึ่งสามารถด าเนินโครงการที่ส าคัญได้ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 78.72       
เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  14,188,524.80 บาท  มีการด าเนินการในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ และการฝึกอบรม มากเป็นอันดับ 1 



 
 
 
 

                                        ส่วนที่  5 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลงไม่เพียงพอต่อการน ามาจัดท าโครงการ/กิจกรรม พัฒนาเทศบาล 
รวมไปถึงความล่าช้าของการจัดสรรงบประมาณประจ าปีท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน ปัญหาข้อกฎหมาย การประสานงาน  กลุ่มเป้าหมาย  และความสอดคล้องของระยะเวลาด าเนินงานของ
โครงการ 

2. โครงการ/แผนงาน ที่จัดท ามีปริมาณมากเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้และได้รับการจัดท าหรือเสนอ
โครงการ/กิจกรรม  มีจ านวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในแต่ละปี  

 
มีข้อเสนอแนะ 
 1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ควรแจ้งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณที่จะติดตามและประเมินผล เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการติดตามตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการไปตลอดจนสิ้นสุดโครงการ 

2. การจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณ
มากกว่าที่ผ่านมา เพ่ือให้การด าเนินพฒันาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
ที่ปรึกษา 

1. นายวัชรินทร์     รุณจักร   นายกเทศมนตรีต าบลอากาศอ านวย 
2. นายศิริพงษ์    อุดมวรรณรัตน์  รองนายกเทศมนตรีต าบลอากาศอ านวย  
3. นายปัญญา  คิอินธิ   รองนายกเทศมนตรีต าบลอากาศอ านวย 
4. นายเจษฎา  พวงเงิน   ปลัดเทศบาลต าบลอากาสอ านวย 
5. นางประนอม  งิ้วโสม   รองปลัดเทศบาลต าบลอากาสอ านวย 

 
คณะท างานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

1. นายชาญชัย  ใครบุตร   หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายวุฒิกรณ์  ใจศิริ   คณะท างาน 
3. นางใจแก้ว  วงศ์วันดี   คณะท างาน 

 4.  นางสาวบุษบา ประทุมทอง  คณะท างาน 
 5.  นายจุนทการ  จั่นส าอาง  คณะท างาน 
 6.  นายทวีพงษ์             สทุธิบุญ  คณะท างาน 
 7.  นางบังอร  โพธิ์ละคร  คณะท างาน 
 8.  นางสาวชนิตา เหง้าละคร  คณะท างาน 
 9.  นางสาวพัทยา อินทรสันติ์  เลขานุการและคณะท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
ตัวอย่างเครือ่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ค าชี้แจง: แบบที่ 1 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาโดยมีการก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ 
เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน 
 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ............................................................... 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ (ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง ) 
 (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)  (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร ์
ปีท่ี 1.................... ปีท่ี 2.................... ปีท่ี 3 ................... ปีท่ี 4 ................... 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

         
         

รวม         
 

4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี................................................  

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-25๖4) 

พ.ศ. ………. 
 

โครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี............. 

โครงการ งบประมาณ 
 

ร้อยละ 

     
     

รวม     
 

5. ผลการด าเนินงานงบประมาณปี................................................ 

ประเภทรายจ่าย / โครงการ 

ผลการด าเนินงาน     
ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง 
ด าเนนิ 
การ 

ไม่ได้ด า 
เนนิการ งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
เบิกจ่าย 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

หมายเหตุ 

        
        

รวม        
 

ส่วนที่ 3 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

 

แบบที่ 1 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
รายงานการรายรับ-รายจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายรับ–รายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

รายรับ–รายจ่าย 
ครั้งที่ 2 (เม.ย. – ก.ย.2562) 

รายการ 
ประมาณการ 

ปีงบประมาณ 2562 
รายจ่ายจริง 

ปีงบประมาณ 2562 
ภาษีอากร 1,874,000.00 1,822,972.10 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต 1,254,000.00 1,108,469.70 
รายได้จากทรัพย์สิน 4,100,000.00 3,992,413.75 
รายได้เบ็ดเตล็ด 170,000.00 28,281.00 
รายได้จากทุน 2,000.00 - 
ภาษีจัดสรร 32,000,000.00 34,079,743.07 
เงินอุดหนุน 45,600,000.00 45,785,103.00 
รวมรายรับทั้งสิ้น 85,000,000.00 86,816,982.62 

 
งบกลาง 15,141,600.00 15,141,016.58 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,727,420.00 2,727,360.00 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 29,950,077.00 29,944,764.00 
ค่าตอบแทน 2,888,550.00 2,876,721.00 
ค่าใช้สอย 12,702,384.00 12,695,416.31 
ค่าวัสดุ 5,851,069.00 5,846,832.99 
ค่าสาธารณูปโภค 1,155,700.00 1,154,523.92 
เงินอุดหนุน 6,251,200.00 6,251,143.80 
ค่าครุภัณฑ์ 864,500.00 862,700.00 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  7,467,500.00 7,467,500.00 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 85,000,000.00 84,967,978.60 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 ประกาศเทศบาลต าบลอากาศอ านวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


