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คำนำ 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม    
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา      
มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม     
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ     
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคม  

 ดังนั้น เพ่ือให้ เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
เมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562 และตามรูปแบบเค้าโครงที่ ได้กำหนดไว้ในหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็น
ที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสระแก้ว หวังว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วเล่มนี้     
จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ สำนัก กอง ในการวางแนวทางการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและงบประมาณ รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ       
ที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงการให้บริการสาธารณะของเทศบาลที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
และประชาชน  
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา      
มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แล้วรายงานผลและเสนอความเห็น        
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน      
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า      
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น    
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนา     
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพ่ือจะได้นำข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  

 เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้     

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว 

 ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมหรือโอนลด
งบประมาณในภายหลังเพราะสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงบประมาณที่ขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 

 2. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ  

 3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ  
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 4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ      
ความพร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน       
การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

 5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลเมืองสระแก้วให้มากขึ้น 
ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการ ให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลเมืองสระแก้ว รวมถึงการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากข้ึน  

 6. ควรมีการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองสระแก้ว และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน     
เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือนำไปสู่แนวทางการกำหนด      
ทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  

 7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 

 8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนา      
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วทั่วถึง  

  9. จากกรณีของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (Covid - 19) 
ส่งผลให้การดำเนินโครงการเพ่ือจัดทำบริการสาธารณและกิจกรรมสาธารณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในห้วง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ต้องหยุดชงักลง ทำให้บางโครงการตามแผนการดำเนินงาน
ต้องล้มเลิก 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒      
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ 
เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจ
หน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น       
อันเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่      
วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ
บ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย 

 ดังนั้น การวางแผน คือความพยายามที่เป็นระบบ เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
สำหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถ       
ที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไป
ตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือ
แม้แต่ยุติการดำเนินงาน การติดตามและการประเมินผล  ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 เป็นการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการ
ประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์
และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อ        
ความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ
เพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น         
ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  
ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่ นหรือไม่ การติดตามและ
ประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุม
ถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ 
(input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบั ติ  ( implementation process)            
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การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผล 
ก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำ
หรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ       
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่
กำกับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ และที่สำคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงาน
ด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน 
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้
เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยัง
เสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว ขึ้นอยู่กับ
ความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  

 “การประเมินผล” (Evaluation) นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับ    
การติดตาม เพราะผลที่ ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข  การขยายขอบเขต หรือการยุติ             
การดำเนินการ ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็น
อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผล  ยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร งบประมาณ (Budget) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูล ที่เก็บรวบรวม 

 ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการ
ต่อ หรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และ
ที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคประชาชน ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความ
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โปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการ
บริการหรือความพึงพอใจ ซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผนด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

 จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลเมืองสระแก้วจึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ต่อนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเมือง
สระแก้ว เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ      
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน        
มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
(ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น) สามารถกำกับดูแล ทบทวน         
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมี
การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็คือการ
ใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 การนำแผนพัฒนาไปจัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ         
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 

 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลเมือง
สระแก้ว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 

 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว เพ่ือตรวจสอบ     
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
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 3. ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว เพ่ือตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การดำเนินการตาม
แผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองสระแก้ว ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสระแก้ว ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล รวมถึงลูกจ้างของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

 บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆไป  เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน      
ได้เสียในเทศบาลเมืองสระแก้วให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้  สภาพ    
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 

 3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ       
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองสระแก้ว 

 4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหาร การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองสระแก้ว  
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 5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง 
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน พ้ืนที่
เทศบาลเมืองสระแก้ว หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

 6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน โครงการของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้      
 (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
 (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ละ       
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระแก้ว มีจำนวน 
11 คน ประกอบด้วย  

 - สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่สภาฯ คัดเลือก จำนวน 3 คน  
 - ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน 2 คน   
 - ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว คัดเลือก จำนวน 2 คน 
 - หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน       
 - ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว คัดเลือก จำนวน 2 คน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว       
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

 1.1 ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองสระแก้ว        

 1.2 ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และ
ห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

 1.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เพ่ือดำเนินการต่อไป 
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 2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว          
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้ 

  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตาม
ยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล          
ของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่           
ถ้ากำหนดไว้แล้ว มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการติดตาม นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำ
ผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน    
จากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง เครื่องมือ          
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์     
และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้           
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน
ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองสระแก้ว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

  2.6 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน
สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม      
และประเมินผลแผนพัฒนา 

 

ผังข้ันตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ดำเนินการติดตาม                   
และประเมินผลแผนพัฒนา 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว มีอำนาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ  นายกเทศมนตรี     
เมืองสระแก้ว เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล
เมืองสระแก้ว  

พฤศจิกายน - ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี
เมืองสระแก้ว 

สภาเทศบาล 

เมืองสระแก้ว 
รายงานผล เสนอ 

เสนอ 

เสนอ 

นายกเทศมนตรี
เมืองสระแก้ว 

นายกเทศมนตรี
เมืองสระแก้ว 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในเทศบาลเมืองสระแก้วทราบภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล 
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5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชน และทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งตำบล อำเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิด
มากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์ทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้  

  (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ               
การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

  (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
  (1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
  (2) ดำเนินการตรวจสอบหลังการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
  (3) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  (4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
  (5) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

6. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
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  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้กำหนดกรอบและ
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้     

  (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม       
๒๕62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน       
๒๕62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  กรอบ เวล า  (time & timeframe) ค วาม สอดค ล้ อ ง ( relevance) ความพ อ เพี ย ง 
(adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์
และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process 
evaluation) รายละเอียดดังนี้ 

   ๑.1 กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่และเป็น
ห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   - ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง  
   - สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปีงบประมาณ  
   - รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ภายในกำหนดเวลา เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เสนอสภาเทศบาลเมือง
สระแก้ว /คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

   1.๒ ความสอดคล้อง (relevance) 
        มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผน
ชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย เพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน 

   1.๓ ความพอเพียง (adequacy)   
         การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยคำนึงถึงงบประมาณ
ของท้องถิ่น 

   1.๔ ความก้าวหน้า (Progress)  
   พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการ
ต่าง ๆ วัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ดังนี้ 
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    1.4.1 ด้านการบริหารและการบริการ 
    มีการปรับปรุงระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเข้าถึงของประชาชน
บุคลากรมีศักยภาพในการบริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ 
    1.4.2 ด้านการศึกษา 
    เด็กเล็กได้รับการพัฒนาศักยภาพขั้นปฐมวัยครบทุกคน ก่อนเข้ารับการศึกษาต่อใน         
ขั้นพ้ืนฐาน มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ 
    1.4.3 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานทางการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ      
ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเลียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น  
       1.4.4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้        
ในการอุปโภค - บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่ง
น้ำในการเกษตรพอเพียง   
    1.4.5 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน 
         ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   
    1.4.6 ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด เด็ก เยาวชน
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญา
และคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

   1.๕ ประสิทธิภาพ (efficiency) 
   ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่       
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ถูกใช้ไปอย่าง
คุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

   1.๖ ประสิทธิผล (effectiveness)   
   ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชน ประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ 
มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

   1.๗ ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
   ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ   
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   1.๘ การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  

   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุ
จากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 
   กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองสระแก้ว ทั้งในระดับชุมชนและระดับเมือง เนื่องจากมีความสัมพันธ์และ
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดสระแก้ว 

  2. ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการในการติดตามและประเมินผล 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

   (1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว      
หรือตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

   (2) การบันทึกข้อมูลและติดตามประเมินผลในแบบรายงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

   (3) กำหนดเค้าโครง รายละเอียด และวิธีการการติดตามและประเมินผลตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่  6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด 
ทั้งนี้ การกำหนดเค้าโครงและรายละเอียด หรือวิธีการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความ
เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (4) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)    

  3. การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

   (1) การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสระแก้ว คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็น
หลักฐาน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากร
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 

   (2) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ     
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว   
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  4. เกณฑ์ในการติดตามและประเมินผล  
   (1) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (2) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (3) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564  
   (5) ดำเนินการตรวจสอบหลังการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพ้ืนที่ของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
   (6) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
   (7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  

  5. เครื่องมือและวิธีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

   มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่จะ
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้   

      (1) การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
       - แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       - ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

      (2) การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

       เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบกำกับการจัดทำแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการ
ปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ     
ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ เทศบาลเมืองในภาพรวม          
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี้ 
      แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        แบบที่  3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
      แบบที่ 4 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
       แบบที่  5 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

7. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
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  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที            
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติ หรือข้อมูลที่เป็นจริง        
ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองสระแก้ว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น          
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  

  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองสระแก้ว แต่ละคน สำนักและกองต่าง ๆ          
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองสระแก้ว 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต        
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาจังหวัด
สระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) วิสัยทัศน์  

      "เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นเมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ" 

 2) พันธกิจ  
  1. การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  2. การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน  
  3. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน  
  5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชนอย่างท่ัวถึง  
  6. การพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และนันทนาการ 

 3) เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต  
  จุดมุ่งหมายที่ 1 พัฒนาการบริหารและการบริการให้ได้มาตรฐาน 
  จุดมุ่งหมายที่  2 คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน 
  จุดมุ่งหมายที่  3 ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
  จุดมุ่งหมายที่  4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
  จุดมุ่งหมายที่  5 ประชาชนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  จุดมุ่งหมายที่  6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคสังคมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม 

 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารและการบริการ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น           

  เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)          
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548      
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการจัดเวทีประชาคม รับฟังปัญหา
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ก่อนที่จะนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพ่ือดำเนินโครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว   

  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2564) 

จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารและการบริการ 17 โครงการ 8,023,000.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา 28 โครงการ 97,386,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 18 โครงการ 20,282,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 43 โครงการ 61,382,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 4 โครงการ 1,320,750.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 17 โครงการ 4,374,400.00 

รวม 127 โครงการ 192,768,150.00 

 1.3 การจัดทำงบประมาณ           

 ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุ     
อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 63 โครงการ งบประมาณ 54,627,600.00 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน      
โครงการ 

งบประมาณตามเทศบัญญัติ            
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารและการบริการ 9 2,211,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา 5 28,043,200.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 14 14,287,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 7,044,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 3 720,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 15 2,322,400.00 

รวม 63 54,627,600.00 

 
 
 



18 
 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (ภาพรวม) 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการ 

ฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานใน
ประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ 

211,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมการ
บริหารราชการ
ตามหลักธรรมา    
ภิบาล และพัฒนา
เครือข่ายเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ในการเป็นต้นแบบ
การต่อต้านการ
ทุจริต  

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง 
ผู้บริหาร 
สถานศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ี 
จำนวน100 คน 

2 การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการ 

ออกหน่วยบริการ 
ประชาชนเคลื่อนที่  

30,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความเข้าใจ สร้าง 
ความสัมพันธ์ 
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นร่วมกัน
แก้ไขปัญหา 
รวมทั้งการ 
ให้บริการอย่าง
ทั่วถึง 

ผู้บริหาร, 
สมาชิกสภา,
พนักงาน
เทศบาล ออกไป
รับฟัง ความ
คิดเห็นให้บริการ 
ประชาชน เช่น 
งานจัดเก็บภาษี
จำนวน 21 
ชุมชน 4 วัน 

3 การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการ 

จัดงานวันเทศบาล  10,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ให้ 
ประชาชนได้ทราบ
ความสำคญัของ
วัน เทศบาล และ
เห็นถึงความสำคญั 

จัดกิจกรรมต่างๆ 
เช่นทำบุญตัก
บาตร พัฒนาทำ
ความสะอาดห้อง
ทำงานและ 
บริเวณสวน   
สาธารณะ       
จัดบอร์ด
แสดงผลงาน 
ผู้เข้าร่วมงาน 
120 คน 

4 การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการ 

การเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

700,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา 
เทศบาลครบ
จำนวนตามที่ได้รับ
การเลือกตั้ง 

ดำเนินการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาและ 
ผู้บริหารเทศบาล 
กรณีครบวาระ
ดำรงตำแหน่ง
หรือเลือกตั้งแทน
ตำแหน่งท่ีว่าง 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

5 การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการ 

ประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

40,000 กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

เพื่อรวบรวม
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่นที่เกิน
ศักยภาพ ของ
ชุมชนมาจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ดำเนินการจัด
ประชุม
ประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อ
รับทราบปัญหา
ความต้องการ
ของประชาชน
ครบทุกชุมชน 

6 การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการ 

จัดทำวารสาร
รายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานเทศบาล 
เมืองสระแก้ว  

100,000 กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

เพื่อเป็นข้อมูลใน
การติดต่อประสาน 
งานของประชาชน 
ส่วนราชการต่างๆ  

เพื่อเป็นข้อมูลใน
การติดต่อ
ประสานงานของ
ประชาชน ส่วน
ราชการต่างๆ 

7 การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการ 

อบรมและศึกษาดู
งานเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

350,000 กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่บุคลากรของ
องค์กรในการ
เรียนรู้งานจาก
หน่วยงานแห่งอื่น
เพื่อนำมาปรับใช้
ในการดำเนินงาน
เพือ่จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

อบรมและศึกษา
ดูงานโดย
กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 100 
คนและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบใน
การจัดทำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

8 การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการ 

ฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพ อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

270,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลูกฝังและ
สร้างจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่ม
สร้างเครือข่ายช่วย
ปกป้องรักษา
สิ่งแวดล้อม ให้
ได้รับการ 
ถ่ายทอดองค์
ความรู้การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 

อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.)ได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนา 
ศักยภาพการ
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
จำนวน 240 
คน 

9 การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ 
สำนักงานเทศบาล 
เมืองสระแก้ว 

500,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อใช้ในกิจการ
งานของเทศบาล
เมืองสระแก้วและ
เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างโรงจอด
รถสำนักงาน 
เทศบาลเมือง
สระแก้ว ขนาด 
6X45 เมตร 
จำนวน 1 หลัง 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

10 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรยีนและ
อาคารประกอบ 

300,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้นักเรียน ครู
มีสถานท่ีใช้การจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ซ่อมแซมอาคาร
เรียน และอาคาร 
ประกอบท่ีใช้ใน
การจัดการเรยีน 
การสอน สำหรับ
โรงเรียนเทศบาล 
1 และ 2 

11 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการ บริหาร
สถานศึกษา เพื่อจ่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร การศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมือง 
สระแก้ว ได้แก่ ศพด.
1-4 และโรงเรียน
เทศบาล 1 – 2 

10,699,700 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กมี
การศึกษาท่ีดีและ
แบ่งเบา ภาระของ
ผู้ปกครอง 
ประหยดัค่าใช้จ่าย
ของครอบครัว 

เด็ก/นักเรียน 
ได้รับเงิน
สนับสนุนอย่าง
ทั่วถึง เพือ่จ่าย
เป็นค่าใช้จ่าย
ด้านต่างๆ 

12 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนสังกัด
เทศบาล, ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก,ศูนย์
การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด
สระแก้ว 

7,086,500 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้มีนักเรียน
ตามโครงการ      
ได้ดืม่นมตลอด  
ทั้งปีและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ ์

เพื่อจัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) ให้กับ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์ 1 - 4 และ
นักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด  

13 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

เงินอุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลเมืองสระแก้ว 

925,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหาร 
กลางวันสำหรับ
เด็กนักเรยีน 
โรงเรียนอนุบาล
เมืองสระแก้ว 

เพื่อจัดซื้ออาหาร
กลางวันให้กับ
นักเรียน -
โรงเรียนอนุบาล
เมืองสระแก้ว 

14 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

เงินอุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลวัดสระแก้ว 

9,032,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหาร 
กลางวันสำหรับ
เด็กนักเรยีน 
โรงเรียนอนุบาล  
วัดสระแก้ว 

เพื่อจัดซื้ออาหาร
กลางวันให้กับ
นักเรียน -
โรงเรียนอนุบาล
วัดสระแก้ว 

15 การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 

90,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนให้รู้จัก
และตระหนักถึง
พิษภัยยาเสพติด 

อบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน 
จำนวน 60 คน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

16 การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
ประจำปีงบ 
ประมาณพ.ศ. 
2564 

10,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงาน 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
จังหวัดสระแก้ว 

ส่งเงินอุดหนุน
โครงการ ป้องกัน
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ 
จังหวัดสระแก้ว 
ปีละ 1 ครั้ง 

17 การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาล อาหาร 

40,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมให้ความรู้
ด้านสุขาภบิาล
อาหารแก่
ผู้ประกอบการ
หาบเร่แผงลอย     
ผู้จำหน่ายอาหาร
ในตลาดสดฯ 

ผู้ประกอบการ
หาบเร่ แผงลอย 
ผู้จำหน่ายอาหาร
ในตลาดสด       
ผู้จำหน่ายอาหาร
ในโรงเรียนฯ 

18 การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมให้ความรู้  
ในเรื่องการ บริหาร
จัดการขยะที่ถูกวิธี 
โดยกิจกรรม 3 R 

80,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ในการ
บริหาร จดัการ
ขยะที่ถูกวิธีให้แก่
ประชาชนท้ัง 21 
ชุมชน 

ตัวแทนเยาวชน 
ประชาชนหรือ
ผู้นำชุมชนที่มีถิ่น
พักอาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาล 
ชุมชนเมืองย่อย
ที่ 1- 21 ชุมชน
ละ 10 คน รวม 
210 คน 

19 การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

420,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสนับสนุนให้
คณะกรรมการ 
ชุมชนจัดทำ
โครงการตาม 
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุขใน
พื้นที ่

อุดหนุนให้
คณะกรรมการ
ชุมชน ในเขต
เทศบาลเมือง
สระแก้ว จำนวน 
21 ชุมชน ๆ ละ 
20,000 บาท 

20 การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกหญ้าแฝก      
เพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ 

4,000 กองช่าง เพื่อป้องกันการชะ
ล้างและการ
พังทลายของหน้า
ดนิ เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้และเพิ่ม
พื้นที่การปลูกหญา้
แฝกให้มากขึ้น 

ปลูกหญ้าแฝกใน
บริเวณริมสระ
ขวัญจำนวน 
2,400 ต้น และ
บริเวณริมสระ
หลวง บ้านหนอง
กะพ้อ จำนวน 
6,480 ต้น 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

21 การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น 

500,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้ 
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ทม
สระแก้ว สำหรับ
การจัดบริการ
สาธารณสุข ฯ 

สนับสนุน
งบประมาณไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของเงิน    
กองทุนฯ ที่ได้รับ
การจัดสรรจาก 
สปสช.ในแตล่ะ
ปีงบประมาณ 

22 การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาตรา
จารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สว่างควัฒนวรขัตตยิ
ราชนาร ี

90,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อดำเนินการฉดี
วัคซีนป้องกัน และ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าให้แก่ สุนัข
และแมว ทั้งที่มี
เจ้าของ และไม่มี
เจ้าของ 

จำนวนประชากร
สุนัขและแมว
จากการสำรวจ
ของ ทม.
สระแก้ว จำนวน 
1,250ตัว 
จำนวนประชากร
สุนัขและแมว
จากการสำรวจ
ของ ทม.
สระแก้ว จำนวน 
3,000 ตัว 

23 การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงระบบบำบัด
น้ำเสียภายในบรเิวณ
อาคารสำนักงาน
เทศบาลเมือง 
สระแก้ว 

500,000 สำนัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อให้ระบบบำบดั
น้ำเสียได้มาตรฐาน 
และถูกสุขลักษณะ
ตามหลัก
สุขาภิบาล 

ติดตั้งถังบำบัด
น้ำเสีย ขนาดถัง 
ø 1.80 เมตร 
ยาว 4.64 เมตร 
หรือมีปรมิาตร 
ความจุไม่น้อย
กว่า 10,000 
ลิตร จำนวน      
2 แห่ง  

24 การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์     
เพื่อการกีฬาและ
สันทนาการ 

800,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ 
ประชาชนท่ีมาใช้
บริการ 

เพื่อจ่ายค่า
ดำเนินการ
ก่อสร้างฝ้า
เพดานฉาบเรียบ 
อาคาร
อเนกประสงค์
เพื่อการกีฬาและ
สันทนาการ  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

25 การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบริการ     
ในศูนย์กำจัดขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร
ทม.สระแก้ว 

4,084,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
ศูนย์กำจัดขยะมูล
ฝอยฯ 

จ้างเหมาบริการ
ในศูนย์กำจัดขยะ
มูลฝอยฯ 

26 การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาด
ถนนในเขต        
ทม.สระแก้ว 

3,703,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
การรักษาความ
สะอาดถนนฯ 

จ้างเหมาบริการ
รักษาความ
สะอาดฯ 

27 การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบริการ   
เก็บขนขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูลในเขต    
ทม.สระแก้ว 

1,986,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
การเก็บขนขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

จ้างเหมาบริการ
เก็บขนขยะมลู
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

28 การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบริการ   
ตัดหญา้ ตัดแต่งกิ่งไม้ 
และทำความสะอาด 
ที่สาธารณะในเขต 
ทม.สระแก้ว 

1,980,000 กองช่าง เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ทำความสะอาด
สถานท่ีสาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

จ้างเหมาบริการ
ตัดหญา้ ตัดแต่ง
กิ่งไม้ และทำ
ความสะอาดฯ 

29 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนน เทศบาล 3 
ซอย 3  

434,000 กองช่าง เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน ในการ
สัญจรไป-มา และ
เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด 
กว้าง 4.00 
เมตรยาว 
167.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. 
รวมกันไม่น้อย
กว่า 668.00 
ตร.ม.  

30 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 31 
ซอย 1 

800,000 กองช่าง เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน ในการ
สัญจรไป-มา และ
เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด 
กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
325.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.
รวมกันไม่น้อย
กว่า 1,300.00 
ตร.ม.  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

31 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 5   
ซอย 1 

720,000 กองช่าง เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน ในการ
สัญจรไป-มา และ
เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้าง คสล. 
ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. 
รวมกันไม่น้อย
กว่า1,200ตร.ม  

32 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
แยกถนน เทศบาล 
14 เช่ือม 18  

949,000 กองช่าง เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน ในการ
สัญจรไป-มา และ
เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
178.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 
712 ตร.ม. 

33 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
แยกถนน เทศบาล 
25 (แยกเข้าสระน้ำ 
หนองกะพ้อ)  

421,000 กองช่าง เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน ในการ
สัญจรไป-มา และ
เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ตอนท่ี 1 
ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
83.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตอนท่ี 2 ขนาด
กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
79.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. 
รวมกันไม่น้อย
กว่า 648 ตร.ม.  

34 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
แยกถนนหนอง
นกเขา ซอย 22 
(ข้างโรงเห็ด)  

377,000 กองช่าง เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน ในการ
สัญจรไป-มา และ
เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
145.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. 
รวมกันไม่น้อย
กว่า 580 ตร.ม. 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

35 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
แยกถนน เทศบาล 
26(ข้างบ้าน
ดาบอ๊อด)  

682,000 กองช่าง เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน ในการ
สัญจรไป-มา และ
เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ตอนท่ี 1 
ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
210.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตอนท่ี 2 ขนาด
กว้าง3.00 เมตร 
ยาว140 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. 
รวมกันไม่น้อย
กว่า 1,050  
ตารางเมตร  

36 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
แยกถนนเทศบาล 7  

312,000 กองช่าง เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน ในการ
สัญจรไป-มา และ
เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ตอนท่ี 1 
ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
36.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตอนท่ี 2 ขนาด
กว้าง4.00 เมตร 
ยาว84 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. 
รวมกันไม่น้อย
กว่า 480 
ตารางเมตร.  

37 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยข้าง ศาลา 
กลางบ้านหลังสุข
ศาลา 

254,000 กองช่าง เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน ในการ
สัญจรไป-มา และ
เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
98.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล. 
รวมกันไม่น้อย
กว่า 392 ตร.ม. 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

38 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตจำหน่าย
ระบบน้ำ ประปา
ภายในเขตเทศบาล 
เมืองสระแก้ว (ชุมชน
เมืองย่อยที่ 11 บ้าน
สระแก้ว-สระขวัญ 1 

360,000 กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลน
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขต
จำหน่ายระบบ
น้ำประปาให้แก่
ครัวเรือนใน
ชุมชนที่ไม่มีน้ำใช้ 

39 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตจำหน่าย
ระบบน้ำ ประปา
ภายในเขตเทศบาล 
เมืองสระแก้ว (ชุมชน
เมืองย่อยที่ 18   
สวนเฉลมิพระเกียรติ 
ร.9) 

160,000 กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลน
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขต
จำหน่ายระบบ
น้ำประปาให้แก่
ครัวเรือนใน
ชุมชนที่ไม่มีน้ำใช้ 

40 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตจำหน่าย
ระบบน้ำ ประปา
ภายในเขตเทศบาล 
เมืองสระแก้ว (ชุมชน
เมืองย่อยที่ 5 บ้าน
เนินสมบรูณ์) 

325,000 กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลน
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขต
จำหน่ายระบบ
น้ำประปาให้แก่
ครัวเรือนใน
ชุมชนที่ไม่มีน้ำใช้ 

41 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตจำหน่าย
ระบบน้ำ ประปา
ภายในเขตเทศบาล 
เมืองสระแก้ว 
(บริเวณแยกถนน
เทศบาล 6) 

430,000 กองช่าง เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลน
สะอาดสำหรับ
อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขต
จำหน่ายระบบ
น้ำประปาให้แก่
ครัวเรือนใน
ชุมชนที่ไม่มีน้ำใช้ 

42 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างอาคารแหล่ง
เรียนรู้ใน
สวนสาธารณะ
สระแก้ว - สระขวัญ 

500,000 กองช่าง เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ รวบรวม 
ภาพถ่ายสำคญัใน
งานพิธีพลีกรรม 
ตักน้ำศักดิส์ิทธ์ิ 
เนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราช
พิธีบรมราชา 
ภิเษก และจดัทำ
ประวัติความ 
เป็นมาของ
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรต/ิ
แหล่งน้ำศักดิส์ิทธ์ิ 

ก่อสร้างอาคาร
ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
9.00 เมตร 
จำนวน 1 หลัง 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

43 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างป้าย
โครงการสวน 
สาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562  

300,000 กองช่าง เพื่อให้
สวนสาธารณะ
สระแก้ว- สระ
ขวัญ มีความ
สวยงาม เหมาะสม 
และสมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

ก่อสร้างป้าย
โครงการ
สวนสาธารณะ 
เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาส
มหา มงคลพระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
2562  

44 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองสระแก้ว  

5,000 กองช่าง ดำเนินการ
ประเมินผลและ
ปรับปรุง 
กฎกระทรวงผัง
เมืองรวมเมือง 
สระแก้ว 

ปรับปรุงผังเมือง
รวมเมือง
สระแก้ว 

45 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรพอเพียง 

15,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ำใช้เพียงพอใน
การทำการเกษตร 
ให้เกษตรกรมี
ความรู้ และมสี่วน
ร่วมในการใช้
ประโยชน์และดูแล
รักษาแหล่งน้ำ 

เกษตรกรที่ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ำใน
ชุมชน จำนวน 
60 คน 

46 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
สังคมและชุมชน 

ฝึกกอบรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ  

500,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพการ
ดำเนิน ชีวิตที่ดีใน
ด้านสุขภาพ 
รายได้และ 
นันทนาการ 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการดูแล 
สุขภาพ การ
นันทนาการ และ 
อบรมอาชีพเสรมิ 
ปีละ 1 ครั้ง 

47 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
สังคมและชุมชน 

ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

200,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

เพื่อให้การ
ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบั
ความเดือดร้อน
หรือไมส่ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
ในการดำรงชีพ 
และพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง
สระแก้วทีไ่ด้รับ
ความ เดือดร้อน
หรือไมส่ามารถ
ช่วย เหลือตนเอง
ได้ในการดำรง
ชีพ จำนวน21 
ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

48 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
สังคมและชุมชน 

อบรมให้ความรู้ด้าน
การดูแล สุขภาพและ
การพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตของคนพิการ  

20,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

เสรมิสร้างสุขภาพ
แบบองค์รวมทั้ง 
ร่างกายและจิตใจ
ให้กับคนพิการ 

จัดอบรม/
กิจกรรมให้กับผู้
พิการและผู้ดูแล
ในเขตเทศบาล 
ปีละ 1 ครั้ง 

49 การพัฒนาด้านสังคม
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะ  
กรรมการพัฒนาสตรี
ชุมชน  

312,400 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรมีี 
ความรู้และทักษะ
ในการดำเนินงาน 
และปลูกจิตสำนึก
การต่อต้านการ
ทุจริตฯ 

ฝึกอบรม
คณะกรรมการ 
พัฒนาสตรี ปลีะ 
1 รุ่น จำนวน 
21 ชุมชน 

50 การพัฒนาด้านสังคม
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

พัฒนาเด็กและ
เยาวชน  

20,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

เพื่อเพ่ิมเตมิ
ความรู้ และทักษะ
ความ สามารถของ
เด็กและเยาวชน 

ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนปีละ 1 
ครั้งจำนวน 50 
คน 

51 การพัฒนาด้านสังคม
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ 
คณะกรรมการชุมชน  

300,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
ชุมชนได้เพิ่มพูน 
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัตติิหน้าที่ 
ฯ  

ฝึกอบรม
คณะกรรมการ
ชุมชน/ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ 
ชุมชน21 ชุมชน 
ปีละ1รุ่น 
จำนวน340 คน 

52 การพัฒนาด้านสังคม
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ฝึกอบรมอาชีพชุมชน  100,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

เพื่อให้สตรี 
เยาวชน ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนผู้สนใจมี
ทักษะความรู้ 
นำไปประกอบ
อาชีพเสริมรายได ้

จัดฝึกอบรม 1 
ครั้ง 

53 การพัฒนาด้านสังคม
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

แข่งขันกีฬาเทศบาล
จังหวัด สระแก้ว 

100,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อสร้างความ
สามัคคีของคณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิก
สภาท้องถิ่นและ
พนักงานเทศบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดี
ต่อการกีฬา 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ใน
การ ดำเนิน
โครงการ          
มีผู้เข้าร่วม 
โครงการแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

54 การพัฒนาด้านสังคม
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

200,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
นักเรียน เยาวชน
ในเขตเทศบาลได้
เข้าร่วม กิจกรรม
การแข่งขันกีฬา 

โครงการแข่งขัน
กีฬาองค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นปีละ 1 
ครั้ง 

55 การพัฒนาด้านสังคม
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

จัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

200,000 กอง
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของไทย 

จัดงานลอย
กระทง ปีละ 1 
ครั้ง ในวันขึ้น 
15 ค่ำ เดือน 
12 ผู้เข้าร่วม 
450 คน 

56 การพัฒนาด้านสังคม
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

จัดงานสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต ์

350,000 กอง
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของไทย 

จัดงานวัน
สงกรานต์ ปลีะ 
1 ครั้ง ในวันท่ี 
14เมษายน ของ
ทุกปี ผู้เข้าร่วม 
300 คน 

57 การพัฒนาด้านสังคม
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

จัดงานสืบสาน
ประเพณี วันข้ึนปี
ใหม ่

50,000 กอง
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของไทย 

จัดงานทำบุญตัก
บาตรในวันข้ึนปี
ใหม่ ปีละ 1 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วม 350 
คน 

58 การพัฒนาด้านสังคม
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม ท้องถิ่น 

30,000 กอง
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของไทย 

เด็กและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้ร่วม
อนุรักษข์นบ   
ธรรมเนยีม
ประเพณีของไทย 
โดยมีกิจกรรม
ต่าง ๆ ผู้เข้าร่วม
จำนวน 200 
คน 

59 การพัฒนาด้านสังคม
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

จัดงานสืบสาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

50,000 กอง
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูประเพณีอันดี 
ของสังคมไทย 

จัดแห่เทียน
เข้าพรรษา ปีละ 
1 ครั้ง ในวันข้ึน 
15 ค่ำ เดือน 8 
จำนวนผู้เข้าร่วม 
350 คน 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

60 การพัฒนาด้านสังคม
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

สมโภชศาลหลักเมือง
จังหวัด สระแก้ว 

100,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองศาลหลัก   
เมืองจังหวัด
สระแก้วซึ่งเป็นท่ี
เคารพบูชาของ 
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองและ
ใกล้เคียง 

ประชาชนในเขต
เทศบาล จำนวน 
21 ชุมชน และ
พื้นที่ใกล้เคียง
เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน500 คน 

61 การพัฒนาด้านสังคม
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

เทศกาลดผูีเสื้อปาง    
สีดา 

60,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง 
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
สร้างจิตสำนึกใน
การรักและ หวง
แหนธรรมชาต ิ

พนักงาน
เทศบาล
เจ้าหน้าท่ี, ครู,
นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ และ
ประชาชน
จำนวน150 คน 

62 การพัฒนาด้านสังคม
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

วันเด็กแห่งชาต ิ 250,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กกล้า
แสดงออกรักความ 
สามัคคี มรีะเบียบ
วินัยอันดีและ 
ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความสำคญัของ
เด็กที่จะเติบโตเป็น
อนาคตของชาติ 

จัดกิจกรรม
การละเล่นต่างๆ 
ของเด็ก เช่น 
วิ่งผลัดกระสอบ 
เก้าอี้ดนตรี   
เกมต่างๆ วาด
ภาพ เป็นต้น 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ประมาณ 
1,000 คน  

63 การพัฒนาด้านสังคม
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

สร้างภมูิคุ้มกันยา
เสพติดเด็กและ
เยาวชนนอก
สถานศึกษา 

200,000 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้เกิดกลไก 
ระบบงานและ 
กระบวนการ
ทำงานสร้าง 
ภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติดในกลุ่มเด็ก 
และเยาวชนนอก
สถานศึกษาไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพตดิ 

ดำเนินการ
ฝึกอบรมเพื่อ
สร้างภมูิคุ้มกัน
ยาเสพตดิเด็ก
และ เยาวชน
นอกสถานศึกษา 
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 1.4 การใช้จ่ายงบประมาณ           

 เทศบาลเมืองสระแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม เทศบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 23 โครงการ จำนวนเงิน 40,487,001.25 บาท      
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 19 โครงการ จำนวนเงิน 37,038,456.49 ล้านบาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ 
โครง   
การ 

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา 

โครง   
การ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ 4 804,605.50 4 804,605.50 
การพัฒนาด้านการศึกษา 4 23,722,151.52 4 22,453,606.76 
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7 12,636,200.00 7 12,636,200.00 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 3,271,244.23 3 1,091,244.23 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมและ
ชุมชน 

- - - - 

การพัฒ นาด้ านสั งคมและการมี ส่ วน ร่ วมของ
ประชาชน 

1 52,800 1 52,800 

รวม 23 40,487,001.25 19 37,038,456.49 

  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/      
ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ 

ชื่อโครงการ
ตามแผน 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

โครงการ
ฝึกอบรม
สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดู
งานใน
ประเทศและ/
หรือ
ต่างประเทศ 

203,200.00 203,180.00 203,180.00 20.00 

2 การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

โครงการ
ประชุม
ประชาคม
ท้องถิ่น    
เพ่ือการจัดทำ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

40,000.00 3,330.00 3,330.00 36,670.00 
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ยุทธศาสตร์ 

ชื่อโครงการ
ตามแผน 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

3 การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

รายการ
ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง 

500,100.00 500,095.50 500,095.50 4.50 

4 การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ
การบริการ 

จัดทำวารสาร
รายงาน
แสดงผลการ
ปฏิบัติงาน
เทศบาล 
เมืองสระแก้ว  

100,000.00 98,000.00 98,000.00 2,000.00 

5 การพัฒนา
ด้านการ 
ศึกษา 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 

10,699,700 7,733,456.00 7,733,456.00 2,966,244.00 

6 การพัฒนา
ด้านการ 
ศึกษา 

ค่าอาหาร
เสริม (นม)  

7,086,500 6,809,624.52 5,541,079.76 276,875.48.00 

7 การพัฒนา
ด้านการ 
ศึกษา 

เงินอุดหนุน
โรงเรียน
อนุบาลเมือง
สระแก้ว 

925,000 922,660.00 922,660.00 2,340.00 

8 การพัฒนา
ด้านการ 
ศึกษา 

เงินอุดหนุน
โรงเรียน
อนุบาลวัด
สระแก้ว 

8,967,000 8,256,411.00 8,256,411.00 710,589.00 

9 การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และสิ่ง  
แวดล้อม 

โครงการ
พระราชดำริ
ด้าน
สาธารณสุข 

420,000.00 420,000.00 420,000.00 0.00 

10 การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และสิ่ง 
แวดล้อม 

เงินสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

500,000.00 406,200.00 406,200.00 93,800.00 
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ยุทธศาสตร์ 

ชื่อโครงการ
ตามแผน 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

11 การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และสิ่ง  
แวดล้อม 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค    
คนปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรฯ 

90,000.00 57,000.00 57,000.00 33,000.00 

12 การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และสิ่ง  
แวดล้อม 

จ้างเหมา
บริการใน
ศูนย์กำจัด
ขยะมูลฝอย
แบบครบ
วงจร ทม.
สระแก้ว 

4,084,000.00 4,084,000.00 4,084,000.00 0.00 

13 การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และสิ่ง  
แวดล้อม 

จ้างเหมา
บริการรักษา
ความสะอาด
ถนนในเขต        
ทม.สระแก้ว 

3,703,000.00 3,703,000.00 3,703,000.00 0.00 

14 การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และสิ่ง  
แวดล้อม 

จ้างเหมา
บริการเก็บ
ขนขยะมูล
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในเขต    
ทม.สระแก้ว 

1,986,000.00 1,986,000.00 1,986,000.00 0.00 

15 การพัฒนา
ด้านการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมา
บริการตัด
หญ้าและทำ
ความสะอาด
ที่สาธารณะ
ในเขต 
เทศบาล 

1,980,000.00 1,980,000.00 1,980,000.00 0.00 
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ยุทธศาสตร์ 

ชื่อโครงการ
ตามแผน 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

16 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ถนน
เทศบาล3 
ซอย 3 

379,000.00 379,000.00 379,000.00 0.00 

17 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.ถนน
เทศบาล31
ซอย 1 

800,000.00 705,000.00 0.00 95,000.00 

18 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ถนน
เทศบาล 5 
ซอย 1 

720,000.00 645,000.00 0.00 75,000.00 

19 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ถนน
เทศบาล 14 
เชื่อม 18 

436,000.00 436,000.00 436,000.00 0.00 

20 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. แยก
ถนนเทศบาล 
25 (แยกเข้า
สระน้ำหนอง
กะพ้อ) 

277,000.00 276,244.23 276,244.23 755.77 

21 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. แยก
ถนนเทศบาล 
26 (ข้างบ้าน
ดาบอ๊อด) 

682,000.00 570,000.00 0.00 112,000.00 
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ยุทธศาสตร์ 

ชื่อโครงการ
ตามแผน 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

22 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.       
แยกถนน
เทศบาล 7 

312,000.00 260,000.00 0.00 52,000.00 

23 การพัฒนา
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

โครงการ
สมโภช
ศาลหลักเมือง
จังหวัด
สระแก้ว 

52,800.00 52,800.00 52,800.00 0.00 

 1.5 รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สำนักงบประมาณ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 โครงการ เป้าหมาย             
(ผลผลติของโครงการ) งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

ชุดอุปกรณ์สำหรับ
ห้องเรียนคุณภาพแห่ง
การเรียนรู้ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาล 4 

30,700 30,700 0.00 

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

ชุดอุปกรณ์สำหรับ
ห้องเรียนคุณภาพแห่ง
การเรียนรู้ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนเทศบาล 3 

30,700 30,700 0.00 
 
 
 
 
 

3 ปรับปรุงรถขุดตัก
ตีนตะขาบ 

ปรับปรุงรถขุดตัก
ตีนตะขาบ ทะเบียน 
ตค 4476 สระแก้ว 

 
 

489,800 432,200 57,600 
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 โครงการ เป้าหมาย             
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

4 ก่อสร้างถนน 

ASPHALT 
CONCRETE              
สายบ้านลัดกะสัง 

ปรับปรุงผิวจราจร
ASPHALT 
CONCRETE        
ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร         
ยาว 1,668 เมตร    
หนา 0.05 เมตร     

ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร         
ยาว 323 เมตร    
หนา 0.05 เมตร  
ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร         
ยาว 168 เมตร    
หนา 0.05 เมตร  
ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร         
ยาว 307 เมตร    
หนา 0.05 เมตร   
หรือมีพ้ืนผิวจราจร
รวมกันไม่น้อยกว่า 
13,300 ตร.ม. 

6,000,000 5,895,317.09 104,682.91 

5 ปรับปรุงผิวจราจร 
ASPHALT 
CONCRETE ถนน
หนองนกเขาฝั่งซ้าย  

ปรับปรุงผิวจราจร
ASPHALT 
CONCRETE ขนาด
กว้าง 3.50 - 5.00 
เมตร ยาว 2,132 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่
น้อยกว่า 8,879 
ตารางเมตร  

3,559,600 2,920,000 639,600 
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 โครงการ เป้าหมาย             
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ 

6 ปรับปรุงผิวจราจร 
ASPHALT 
CONCRETE ถนน
หนองนกเขาฝั่งขวา 
ซอย 
14,16,18,20    
และ 22 

ปรับปรุงผิวจราจร
ASPHALT 
CONCRETE        
ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร         
ยาว 975 เมตร    
หนา 0.05 เมตร    
ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร         
ยาว 145 เมตร    
หนา 0.05 เมตร   
ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร         
ยาว 208 เมตร    
หนา 0.05 เมตร   
ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร         
ยาว 210 เมตร    
หนา 0.05 เมตร   
ตอนที่ 5 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร         
ยาว 287 เมตร    
หนา 0.05 เมตร  
ตอนที่ 6 ขนาดกว้าง 
2.50 - 4.00 เมตร         
ยาว 496 เมตร    
หนา 0.05 เมตร  
ตอนที่ 7 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร         
ยาว 660 เมตร    
หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่
น้อยกว่า 13,209
ตารางเมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4,950,600 4,120,000 830,600 

รวม 6 โครงการ 15,061,400.00 13,428,917.09 1,632,482.91 
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 1.6 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 

ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

การพัฒนา
ด้านการ
บริหารและ    
การบริการ 

17 8,023,000 9 2,211,000 4 804,605.50 4 804,605.50 

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

28 97,386,000 5 28,043,200 4 23,722,151.52 4 22,453,606.76 

การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

18 20,282,000 14 14,287,000 7 12,636,200 7 12,636,200 

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

43 61,382,000 17 7,044,000 7 3,271,244.23 3 1,091,244.23 

การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
สังคมและ
ชุมชน 

4 1,320,750 3 720,000 - - - - 

การพัฒนา
ด้านสังคม
และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

17 4,374,400 15 2,322,400 1 52,800 1 52,800 

รวม 127 192,768,150 63 54,627,600 23 40,487,001.25 19 37,038,456.49 
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2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
   (๑) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ คะแนน 
   (2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 คะแนน 
   (3) ยุทธศาสตร์  60 คะแนน ประกอบด้วย 
    ๑) ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 คะแนน      
    ๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 คะแนน 
    ๓) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10 คะแนน 
    ๔) วิสัยทัศน์  5 คะแนน      
    5) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  5 คะแนน      
    6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน      
    7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 คะแนน      
    8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 คะแนน      
    9) แผนที่ยุทธศาสตร์(Strategy Map)  5 คะแนน      
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 

3. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   (1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
   (2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน  
   (3) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 
   (4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
   (5) โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
    1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
    2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน     
    3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อ ง          
5 คะแนน 
    4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน  
    5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  5 คะแนน  
    6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
    7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
    8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน   
    9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
    10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
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    11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
    12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 คะแนน  
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          

  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององ ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ 
ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   

   การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งจะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการติดตามผลการดำเนินงาน   

  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน 2  ระดับ คือเกณฑ์การ
ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการดำเนินการต่อไปหรือยุติการ
ดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการ       
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีว่างไว้หรือไม่ 
โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการ
ประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้     
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือกำหนด
กรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          
อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
   (1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนด  
   (2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน  
   (3) ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)  
   (4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ  
   (5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
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   (6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
   (7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอดคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถ
วัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
  1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา       
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้   
   (1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
   (2) การประเมินผลโครงการ  
   ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล         
ได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   
  ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผล
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
  ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

5. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล           
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
    แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   แบบที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   แบบที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   แบบประเมินทั้ง 3 จะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
   แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจ คือ การใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มี่ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
   แบบที่ 4 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการ
รายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ    
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 17.45 87.25 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.91 89.55 
3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย      60 56.66 94.43 
 3.1 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.54  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 9.55  
3.3 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว       10 9.64  
3.4 วิสัยทัศน์       5 4.82  
3.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา        5 4.73  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.64  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.64  
3.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม          5 4.55  
3.9 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)     5 4.55  

รวมคะแนน  100 92.00 92.00 

 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระแก้วในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองสระแก้ว 20 17.45 87.25 
 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/

ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน  แหล่งน้ำ ป่าไม้ ฯลฯ  
3 2.55 85.00 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2.00 100.00 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.64 82.00 
 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.64 82.00 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง ปศุ
สัตว์ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงานฯลฯ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (การเกษตร/แหล่งน้ำ) 

2 1.55 77.50 
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1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ  

2 1.82 91.00 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำป่าไม้  ภู เขา 
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.45 72.50 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1.91 95.50 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ 

3 2.91 97.00 

รวม 20 17.45 87.25 

 1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.91 89.55 
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุม เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง

แผนพัฒนาระดับมหภาค ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ Thailand 4.0 

5 4.73 94.60 

2.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

5 4.45 89.00 

2.3  การวิ เคราะห์ทางสั งคม เช่น  ด้ านแรงงาน  การศึกษา 
สาธารณ สุข  ความยากจน อาชญากรรม ปัญ หายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

5 4.45 89.00 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

5 4.27 85.40 

รวม 20 17.91 89.55 
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 1.4 ยุทธศาสตร์ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 ยุทธศาสตร์ 60 56.64 94.40 
 3.1 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. นโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 9.55 95.50 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จังหวัด เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand 4.0 

10 9.55 95.50 

3.3 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น 

10 9.64 96.40 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ เทศบาลเมืองสระแก้ว
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลเมืองสระแก้ว
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4.82 96.40 

3.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4.73 94.60 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

5 4.64 92.80 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4.64 92.80 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 ยุทธศาสตร์ (ต่อ)    
 3.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 Thailand 4.0 แผนพัฒ นาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 4.55 91.00 

3.9 แผนที่ยุทธศาสตร์(Strategy Map) 
แสดงถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว        
กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ แผนงาน และรายละเอียดของยุทธศาสตร์
ในแต่ละด้าน 

5 4.55 91.00 

รวม 60 56.64 94.40 

   สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมือง
สระแก้วโดยภาพรวมแล้วถือว่ามีความสมบูรณ์ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ มีความสอดคล้อง        
การกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนามีความชัดเจน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาในอนาคต        
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ "เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นเมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ" 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น          
 2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละ 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.75 87.50 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.85 88.50 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.00 90.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.30 93.00 
5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 60 53.95 89.92 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.55  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5.00  
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 4.45  

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4.50  
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 4.50  

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.45  
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.55  
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ   
      มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 4.00  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4.50  
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.55  
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ 
        คาดว่าจะได้รับ 

5 4.45  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.45  
รวมคะแนน  100 89.85 89.85 

 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลเมืองสระแก้วในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น (ใช้ การวิ เคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสั งคม  ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 8.75 87.50 
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 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่ าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
ที่ได้กำหนดไว้ 
2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8.85 88.50 

 2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆมีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณ มาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9.00 90.00 

 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระแก้วในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend ห รื อ ห ลั ก ก าร  

10 9.30 93.00 
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บูรณาการ (Integration) กับชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พ้ืนที่ติดต่อกัน 
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น        

 2.6 โครงการพัฒนา 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5 โครงการพัฒนา 60 53.95 89.92 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมืองสระแก้วและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสระแก้วที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร 

5 4.55 91.00 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5.00 100.00 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้น ในอนาคตเป็นทิศทางที่ ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4.45 89.00 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ(1)ความม่ันคง(2)การสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน(3)การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน(4)การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม(5)การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(6)การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 4.50 90.00 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

5 โครงการพัฒนา (ต่อ)    
 5.5 เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ      
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่
การปฏิบัติ ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา        
(1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 4.50 90.00 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศ รษ ฐกิ จ  ไป สู่  Value–Based Economy ห รื อ เศ รษ ฐกิ จที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯ 

5 4.45 89.00 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 4.55 91.00 
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5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

5 4.00 80.00 

5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ
ในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมี ป ระสิ ทธิภ าพ  (Efficiency) (3) ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 4.50 90.00 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า
ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

5 4.55 91.00 

5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ได้ (measurable) ใช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4.45 89.00 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จ ได้  (3) ระบุสิ่ งที่ ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4.45 89.00 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   

   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)      
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลสูงสุด       
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วเป็นผู้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี ้

   แบบประเมินตนเอง 
   แบบที่ 1 แบบกำกับการจัดทำแผนเพ่ือประเมินตนเอง เป็นแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน     
เพ่ือกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

   แบบประเมินแบบมีส่วนร่วม  
   เป็นการวัดผลเชิงคุณภาพทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้วในภาพรวม   
ของแต่ละยุทธศาสตร์ตามประเด็นการพัฒนา 
   แบบท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   แบบท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   แบบที่ 3/3 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมือง
สระแก้ว  
   แบบท่ี 4 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.1 แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการกำกับ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบท่ี 1) 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว   
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว   
3. มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ นำมาพัฒนาท้องถิ่น   
4. มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและนำไปปฏิบัติ   
6. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
7. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
8. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
9. มีการกำหนดกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา   
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 วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
   1. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2. เพื่อให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   3. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 

 3.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
   เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖4 ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปี มีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้  

   (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว (พ.ศ.2561 - 2565) มีทั้งหมด 6 
ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี 6 ข้อ (ประเด็นการพัฒนา)  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   (2) ประเด็นการพัฒนา มีท้ังหมด 6 ประเด็น แต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
    1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
    2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
    3) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
    4) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
    5) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
    6) การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

    (3) วิธีการประเมิน 
     3.1 กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 
        - กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 

10. มีการกำหนดเป้าประสงค์/ค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
11. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  

12. มีการอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งแจ้งให้สภาท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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       - แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)        
ของเทศบาลเมืองสระแก้วในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์
และประเด็นการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
       3.๒ กำหนดระยะเวลาในการประเมิน 
        - ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ สำรวจในช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖4 
     ๓.3 ดำเนินการประเมิน 
     - ลงพ้ืนที่ทำการสุ่มประเมินประชากรในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ทั้ง 21 ชุมชน 
จำนวน 100 คน  
     3.๔ เก็บรวมรวมแบบประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิน 
      - วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 
     - วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้ 
     ๑) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
     -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 3,๐๐0 คะแนน (5 x 6 x ๑๐๐) 
      * ระดับคะแนน  1 – 6๐๐        คะแนน   ระดับ ไมพึ่งพอใจ 
      * ระดับคะแนน  601 – 1,2๐๐        คะแนน   ระดับ พึงพอใจน้อย 
      * ระดับคะแนน  1,2๐๑ – 1,8๐๐    คะแนน   ระดับ พึงพอใจปานกลาง 
      * ระดับคะแนน  1,8๐๑ – 2,4๐0   คะแนน   ระดับ พึงพอใจมาก 
      * ระดับคะแนน  2,40๑ – 3,0๐0    คะแนน   ระดับ พึงพอใจมากที่สุด  

-  การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้ 
                = 
          
     2) ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
     - คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 3,0๐0  คะแนน  
                (5 x 6 x 10๐) 
      * ระดับคะแนน  1 – 6๐๐        คะแนน   ระดับ ไมพึ่งพอใจ 
      * ระดับคะแนน  601 – 1,2๐๐        คะแนน   ระดับ พึงพอใจน้อย 
      * ระดับคะแนน  1,2๐๑ – 1,8๐๐    คะแนน   ระดับ พึงพอใจปานกลาง 
      * ระดับคะแนน  1,8๐๑ – 2,4๐0   คะแนน   ระดับ พึงพอใจมาก 
      * ระดับคะแนน  2,40๑ – 3,0๐0    คะแนน   ระดับ พึงพอใจมากที่สุด  

-  การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้ 
   ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา =   
 

     ๓) ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
     - คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 5๐๐ คะแนน (5 x 100) 
      * ระดับคะแนน  1 – 1๐๐        คะแนน   ระดับ ไมพึ่งพอใจ 
      * ระดับคะแนน  101 – 200        คะแนน   ระดับ พึงพอใจน้อย 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นพัฒนา X 10๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็น 

(3,0๐๐  คะแนน) 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X 10๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(3,๐๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแตล่ะยุทธศาสตร์    
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      * ระดับคะแนน  2๐๑ – 3๐๐    คะแนน   ระดับ พึงพอใจปานกลาง 
      * ระดับคะแนน  3๐๑ – 4๐0   คะแนน   ระดับ พึงพอใจมาก 
      * ระดับคะแนน  40๑ – 5๐0    คะแนน   ระดับ พึงพอใจมากที่สุด  

- การคำนวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
   ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์== =   
 

    (4) ผลการประเมิน 
     ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
เทศบาลเมืองสระแก้วในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ดังนี้  

    ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

    ๑. ประชากรที่ทำแบบประเมิน จำนวน  100 คน 
     * เพศ  ชาย    จำนวน  36  คน  
     * เพศ  หญิง   จำนวน  64  คน   

    ๒. ช่วงอายุ 
     * ต่ำกว่า ๒0 ปี           จำนวน    -   คน  
     * ระหว่าง  ๒1 - 40 ปี    จำนวน    8  คน   
     * ระหว่าง  41 - 60 ปี    จำนวน  54  คน    
     * ระหว่าง  61 - 80 ปี    จำนวน  37  คน   
     * อายุ 81 ปี ขึ้นไป   จำนวน    1  คน   

    3. ระดับการศึกษา   
     * ประถมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย   จำนวน  54  คน   
     * มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จำนวน  31  คน 
     * ประกาศนียบัตร (ปวช.)/(ปวส.)/(ปวท.)   จำนวน    3  คน  
     * ปริญญาตรี     จำนวน    8  คน  
     * สูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน    3  คน 
     * อื่น ๆ   จำนวน    -   คน 

    4. อาชีพ 

     * รับจ้างทั่วไป   จำนวน  24  คน 
     * เกษตรกร   จำนวน  17  คน 
     * ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   จำนวน  37  คน 
     * พนักงานบริษัท/ห้างร้าน/เอกชน  จำนวน    1  คน 
     * รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน    4  คน 
     * นักเรียน/นักศึกษา   จำนวน    2  คน 
     * อ่ืน ๆ      จำนวน  15  คน 
 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น X 10๐ 

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 
(5๐๐  คะแนน) 
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    ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจ 

    1. สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนเต็ม         
(3,๐๐๐) 

คิดเป็น
ร้อยละ      

ระดับความ       
พึงพอใจ 

ด้านการบริหารและการบริการ 2,495 83 พอใจมากที่สุด 

ด้านการศึกษา 2,503 83 พอใจมากที่สุด 

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2,506 84 พอใจมากที่สุด 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2,521 84 พอใจมากที่สุด 

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 2,510 84 พอใจมากที่สุด 

ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 2,491 83 พอใจมากที่สุด 

    2. สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนเต็ม
(3,000) 

คิดเป็น
ร้อยละ      

ระดับความ       
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในครงการ/กิจกรรม 

2,500 83 พอใจมากที่สุด 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

2,507 84 พอใจมากที่สุด 

3) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความ
โปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

2,497 83 พอใจมากที่สุด 

4) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

2,492 83 พอใจมากที่สุด 

5) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 2,517 84 พอใจมากที่สุด 

6) การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง 2,513 84 พอใจมากที่สุด 
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    3. สรุปแยกตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ  

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนเต็ม       

(500)  
คิดเป็น
ร้อยละ      

ระดับความ    
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในครงการ/กิจกรรม 

414 83 พอใจมากที่สุด 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

416 83 พอใจมากที่สุด 

3) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความ
โปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

412 82 พอใจมากที่สุด 

4) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

412 82 พอใจมากที่สุด 

5) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 422 84 พอใจมากที่สุด 

6) การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง 419 84 พอใจมากที่สุด 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนเต็ม       

(500)  
คิดเป็น
ร้อยละ      

ระดับความ    
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในครงการ/กิจกรรม 

416 83 พอใจมากที่สุด 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

417 83 พอใจมากที่สุด 

3) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความ
โปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

418 84 พอใจมากที่สุด 

4) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

414 83 พอใจมากที่สุด 

5) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 420 84 พอใจมากที่สุด 

6) การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง 418 84 พอใจมากที่สุด 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนเต็ม       

(500)  
คิดเป็น
ร้อยละ      

ระดับความ    
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในครงการ/กิจกรรม 

424 85 พอใจมากที่สุด 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

410 84 พอใจมากที่สุด 

3) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความ
โปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

414 83 พอใจมากที่สุด 

4) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

414 83 พอใจมากที่สุด 

5) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 417 83 พอใจมากที่สุด 

6) การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง 418 84 พอใจมากที่สุด 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนเต็ม       

(500)  
คิดเป็น
ร้อยละ      

ระดับความ    
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในครงการ/กิจกรรม 

414 83 พอใจมากที่สุด 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

421 84 พอใจมากที่สุด 

3) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความ
โปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

424 85 พอใจมากที่สุด 

4) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

420 84 พอใจมากที่สุด 

5) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 423 85 พอใจมากที่สุด 

6) การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง 419 84 พอใจมากที่สุด 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนเต็ม       

(500)  
คิดเป็น
ร้อยละ      

ระดับความ    
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในครงการ/กิจกรรม 

418 84 พอใจมากที่สุด 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

419 84 พอใจมากที่สุด 

3) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความ
โปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

418 84 พอใจมากที่สุด 

4) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

417 83 พอใจมากที่สุด 

5) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 417 83 พอใจมากที่สุด 

6) การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง 421 84 พอใจมากที่สุด 

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนเต็ม       

(500)  
คิดเป็น
ร้อยละ      

ระดับความ    
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในครงการ/กิจกรรม 

414 83 พอใจมากที่สุด 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

414 83 พอใจมากที่สุด 

3) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความ
โปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

421 82 พอใจมากที่สุด 

4) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

415 83 พอใจมากที่สุด 

5) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 418 84 พอใจมากที่สุด 

6) การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง 418 84 พอใจมากที่สุด 
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รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    (5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) 
ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์
และประเด็นการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 พบว่า 
     1. ประชาชนมีความพึงพอใจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้  
      - ระดับพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวน
2,521 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84 (คะแนนเต็ม 3,000)  
      - ระดับพึงพอใจน้อย ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จำนวน 2,491 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83 (คะแนนเต็ม 3,000) 
     2. ประชาชนมีความพึงพอใจ ตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
      - ระดับพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม จำนวน 2,517 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84 (คะแนนเต็ม 3,000)    
      - ระดับพึงพอใจน้อย ได้แก่ ประเด็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชน จำนวน 2,492 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83 (คะแนนเต็ม 3,000) 

    (6) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจ 
    จากผลการประเมินความพึงพอใจการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมือง
สระแก้ว ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    1. เทศบาลเมืองสระแก้ว ควรจะดำเนิน โครงการ/กิจกรรม/งาน ในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล
สำเร็จให้มากกว่านี้   
    2. หากไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้อง
หาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีความ       
พึงพอใจมากขึ้น   
    3. เทศบาลเมืองสระแก้ว สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการดำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว 

4. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล     

    เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม  

    เชิงปริมาณ (Quantity) 
    สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 127 โครงการ ในเชิงปริมาณ สามารถดำเนินการได้ จำนวน 63
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.61  

    เชิงคุณภาพ (Quality) 
    สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในเชิงคุณภาพ เทศบาล
เมืองสระแก้วสามารถดำเนินโครงการได้จริง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์  และประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่างทั่วถึง 
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รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    ค่าใช้จ่าย (Cost) 
    การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ตามแผนงาน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการพัฒนา ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลาง และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

    เวลา (Time) 
    ระยะเวลาในการดำเนินงาน โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 
บางโครงการไม่สามารถดำเนินงานได้ตามห้วงเวลา เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

    การได้รับประโยชน์ 
    1. เทศบาลเมืองสระแก้วดำเนินการปรับปรุงอาคาร สถานที่ปฏิบัติราชการ ให้มีความเหมาะสม 
มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวในการให้บริการแก่ประชาชน 
    2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามศักยภาพ พัฒนาเด็กเล็กให้มีความสมบูรณ์เพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนเข้าสู่ระดับปฐมวัย จัดแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่ทันสมัยและสร้างโอกาสทางการ
เรียนรู้ให้กับชุมชน 
    3. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย ์และการสาธารณสุขขั้นมูลฐานได้อย่างทั่วถึง 
    4. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาโดยสะดวก  
    5. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสฯ ได้รับการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพตามนโยบายของรัฐบาล        
โดยเทศบาลเมืองสระแก้วเป็นหน่วยดำเนินการ 
    6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว 

    ผลกระทบ (Impact) 
    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ
ต่อการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม สาธารณะของเทศบาลเมืองสระแก้ว  จึงเกิดข้อจำกัดในการดำเนินงาน      
ทำให้การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาที่วางไว้บางโครงการต้องหยุดชะงักลง เพ่ือนำงบประมาณบางส่วนไปใช้
ในการวางมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อีกท้ังงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลลดลง และมาตราการการลดหย่อนภาษีของภาครัฐ
ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 จึงส่งผลให้การจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ สถานทางการเงินการคลังของเทศบาลได้รับผลกระทบอย่างมาก      
มีงบประมาณไม่พียงพอต่อการดำเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้ จึงไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม          
   การดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 ทั้งในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณร่ายจ่ายเพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม 
ฯลฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ ดำเนินการตามพันธกิจและเป้าประสงค์ที่วางไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงพัฒนา ถนน สะพาน ทางเดิน ท่อระบายน้ำ จัดให้มีและขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขต
ประปา ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสได้ศึกษา เรียนรู้  
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้และการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารและการบริการ ดำเนินการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและ
การบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีความทันสมัย ปลอดภัย สวยงาม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ทั้งใน
ระบบและนอกระบบเพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วได้รับโอกาสทางการศึกษาตามศักยภาพ        
อย่างเท่าเทียมกันส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สมบูรณ์มีความพร้อม เพียงพอและครอบคลุมพ้ืนที่ ส่งเสริม
นักเรียนให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและยากจน 
จัดแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ท่ีทันสมัยและสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับชุมชน  

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการบริการทางสาธารณสุขและด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  การอนามัยครอบครัวที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น ประชาชนเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์และได้รับบริการสาธารณสุขขั้นมูลฐานอย่างทั่วถึง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กำจัดขยะมูลฝอย     
และสิ่งปฏิกูล ระบบบำบัดน้ำเสีย การแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลเมือง
สระแก้วให้มีมาตรฐานและทั่วถึง รวมทั้งปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ 
เพ่ือการสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ครอบคลุม 
ทั่วถึงและเพียงพอทุกครัวเรือน รวมไปถึงการวางระบบผังเมืองรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  

   ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน  ดำเนินการส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริมการสร้างงาน ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้รอบรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ           
จัดระเบียบชุมชน/สังคม ให้เกิดความสงบสุข เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วที่ดีขึ้น  
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   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและพัฒนา           
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ให้มีศักยภาพและมีความหลากหลาย อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนา 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณี และวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต          

   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระแก้ว มุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป็นหลัก รวมไปถึงการวางระบบผังเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต เนื่องจากพ้ืนที่เทศบาล    
เป็นเขตเศรษฐกิจ การค้า การบริการ รวมถึงเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังการค้าตามแนวชายแดนไทย - เขมร        
จึงจำเป็นต้องมีการขยายโครงสร้างถนน และสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีความพร้อม เพียงพอต่อการ
รองรับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ประชากรที่เดินทางมาท่องเที่ยว และประชากรที่เดินทางเข้ามาทำงาน
ในพ้ืนที ่



 
 

 
 

  

 

 

 

1. รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมอืงสระแก้ว 

2. รายชื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงสระแก้ว 

3. รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงสระแก้ว 

4. รายชื่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว 

5. แบบประเมินความพงึพอใจของประชาชน 



ล ำดับ ต ำแหน่ง
ท่ี ในคณะกรรมกำร
1 นายตระกูล  สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ประธานกรรมการ
2 นายหฤษฎ์ สุขกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  คนท่ี 1 กรรมการ
3 นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  คนท่ี 1 กรรมการ
4 นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  คนท่ี 1 กรรมการ
5 นายประดิษฐชัย ทูค ามี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เขต 1 กรรมการ
6 นายกิตต์ิธเนศ พูมดีสิทธินนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เขต 3 กรรมการ
7 นางสาวธนัญญา  จึงตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เขต 3 กรรมการ
8 นายประเทือง  พุทธสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9 นายสุเทพ หงษ์สัมฤทธ์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

10 นายอนันต์ ปราณี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ กรรมการ
12 ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ กรรมการ
13 ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ
14 นายสมศักด์ิ  ฉายอรุณ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ
15 นายธวัชชัย  บุญปลูก ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ
16 นางสาวจงจิตร  เด่นกระจ่าง ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ
17 สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์  สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว กรรมการและเลขานุการ
18 นางสุภาภรณ์  จะนันท์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้ช่วยเลขานุการ 
19 นางสาววิไลวรรณ  วงษ์จันนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
20 นายทวีภัทร เลขยันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

รำยช่ือคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลเมืองสระแก้ว

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

สกุลช่ือ ต ำแหน่ง

ตำมค ำส่ังเทศบำลเมืองสระแก้ว ท่ี 112/2563 ลงวันท่ี 27 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

ประกอบกับค ำส่ัง ท่ี 248/2564 ลงวันท่ี 13 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564     

ผู้จัดการ กฟภ.จังหวัดสระแก้ว
ผู้จัดการ กปภ.จังหวัดสระแก้ว
สาธารณสุขอ าเภอเมืองสระแก้ว



ล ำดับ ต ำแหน่ง
ท่ี ในคณะกรรมกำร
1 สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์  สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานกรรมการ

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
2 นางสาวสุภรัชต์  อินทรเทพ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว กรรมการ
3 นายอภิชัย  พิทยานุรักษกุล ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ
4 นางสาวภาวินี  วรรณจินดาพร ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ
5 นายชาติชาย  สังฆฤทธ์ิ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กรรมการ
6 นางพรนิภา  วรรณุสิทธ์ิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ
7 นางมาลัย ถนัดค้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ
8 นายสังวร ปัญญา ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ
9 นายธณกฤต  ทูค ามี ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ

10 นางเป้ิล เวียงค า ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ
11 นางสุภาภรณ์  จะนันท์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ
12 นางสาววิไลวรรณ  วงษ์จันนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
13 นายทวีภัทร เลขยันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

รำยช่ือคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลเมืองสระแก้ว

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

สกุลช่ือ ต ำแหน่ง

ตำมค ำส่ังเทศบำลเมืองสระแก้ว ท่ี 111/2563 ลงวันท่ี 27 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 



ล ำดับ ต ำแหน่ง
ท่ี ในคณะกรรมกำร
1 สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์  สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานกรรมการ

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
2 นายไพบูลย์  เนินบก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เขต 1 กรรมการ
3 นางสงวน ภู่ผ่าน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เขต 2 กรรมการ
4 นายส าราญ  สมจันทรา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เขต 3 กรรมการ
5 นายส าราญ  เอ่ียมสะอาด ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ
6 นายสนอง  ทองเล็ก ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ
7 นายนิรุธ  ชัยธงรัตน์ ท้องถ่ินอ าเภอเมืองสระแก้ว กรรมการ
8 นายสุริยะ  อุดมทรัพย์ เกษตรอ าเภอเมืองสระแก้ว กรรมการ
9 นายชาญ  จึงตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

10 นายนิยม  บุญคุ้ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นางสุภาภรณ์  จะนันท์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ

ล ำดับ ต ำแหน่ง
ท่ี ในคณะกรรมกำร
1 นางสาววิไลวรรณ วงษ์จันนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ประธานอนุกรรมการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ

2 นายทวีภัทร เลขยันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขานุการ

รำยช่ือคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองสระแก้ว

รำยช่ือคณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลเมืองสระแก้ว

ต ำแหน่ง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

สกุลช่ือ ต ำแหน่ง

ตำมค ำส่ังเทศบำลเมืองสระแก้ว ท่ี 113/2563 ลงวันท่ี 27 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
ประกอบกับค ำส่ัง ท่ี 249/2564 ลงวันท่ี 13 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564 

ตำมค ำส่ังเทศบำลเมืองสระแก้ว ท่ี 186/๒๕๖3 ลงวันท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖3 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองสระแก้ว
อ าเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

ช่ือ สกุล


