
 

 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลหวยปาหวย 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวยปาหวาย  

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
*************************** 

  
ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวยปาหวาย  ไดดำเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวยปาหวาย  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖3 – กันยายน พ.ศ.2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕62  ขอ ๑๓ (๓)  ทั้งนี้  ไดนำขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-plan)  มาใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล        
หวยปาหวาย    โดยคณะกรรมการไดดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกเทศมนตรีตำบลหวยปาหวาย  และนายเทศมนตรีตำบลหวยปาหวายเสนอตอ   
สภาเทศบาลตำบลหวยปาหวาย และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหวยปาหวาย  เปนที่เรียบรอยแลว   

 

ดังนั้น  เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ  เทศบาลตำบลหวยปาหวาย  จึงประกาศ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวยปาหวาย  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  (ระหวาง
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 - กันยายน พ.ศ.2564)  ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมไดที่  ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลหวยปาหวาย  ณ  ที่สำนักงานเทศบาลตำบล       
หวยปาหวาย  หมูท่ี  8  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี   
      

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
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คำนำ 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 13 และ ขอ 14 ได

กำหนดใหมีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมนิแผนพัฒนามีหนาที่ดำเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่

เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา

ไมนอยกวาสามสิบวัน ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป 

   เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวยปาหวาย จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวย

ปาหวาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหวางเดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563 – กันยายนพ.ศ.2564 ขึ้น 

เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรีตำบลทราบ คณะกรรมการหวังวา

รายงานผลการติดตามฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอการดำเนินโครงการตางๆ ของเทศบาลตำบลหวยปาหวาย 

และเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมตอไป                                                                                                                             

 

 

                คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

        เทศบาลตำบลหวยปาหวาย 



สวนท่ี 1 
บทนำ 

การตดิตามและประเมินผลนับวามีความสำคัญและจำเปนตอการบริหารงานเปนอยางย่ิงเนื่องจากการ
ติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปที่ผานมา วามีความสอดคลองกับแผนงานที่
ไดวางเอาไวหรือไม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ขอ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศ
ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ดังนั ้น เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลหวยปาหวาย 
จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใชจาย และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564  มาเพื่อใหประชาชนในเขตตำบลหวยปาหวาย
ทราบโดยทั่วกันตอไป                                                                                                                                                                

1.จุดประสงคของการติดตามและประเมินผล 
1.1 เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคตาม

ที่ตั้งไว 
1.2 เพ่ือใหรูถึงความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่มาแกไขปญหาไดตรงตามความตองการ

และเกิดประโยชนตอประชาชนมากท่ีสุด 
1.3 เพ่ือใหขอชี้แนะแกผูบริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปตอไปซึ่งขอมูลที่ไดสามารถนำมาปรับปรุง

แกไขขยายขอบเขตหรือแมแตยุติการดำเนินโครงการได 

2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล 
2.1ความสำคัญของการติดตาม การติดตามเปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดำเนินการอยูโดยที่การติดตามหมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื ่อใหขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการปญหาที่กำลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีดำเนินงานหากไมมี
ระบบติดตามของโครงการแลวยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดำเนินงานใหลุลวงคาใชจายสูงกวาที่กำหนด
กลุมเปาหมายหลักการของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปนเกิดปญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือ
ระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ  ในทางตรงกันขามหากระบบมีการติดตามที่
ดีแลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพยกตัวอยางเชนการใชขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆการระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนะ
แนวทางแกปญหาการติดตามดูความสามารถในการเขาถ ึงโครงการของกลุ มเปาหมายการติดตามดู
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสวนตางๆในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรงุการดำเนินงาน 
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2.2 ความสำคัญของการประเมินผล การประเมินผลนั้นเปนสิ่งหนึ่งที่จำเปนสำหรับการดำเนินการ
เชนเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุงแกไขการขยายขอบเขตหรือการยุติ
การดำเนินงานซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งบงชี้วาแผนงานที่
กำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไมอยางไรอันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปน
อยางไรนำไปสู ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไวหรือไมอีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการ
ตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและ
ประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ(Feedback) ที่สามารถนำไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจในการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจ
อยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบมีความเท่ียงตรงเชื่อถือได 

 
3 .การนำแผนไปสูการปฏิบัติการติดตามและประเมินผล 

3.1 การนำแผนไปสูการปฏิบัติ–เปนการนำแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นไป
ดำเนินการใหเกิดผลโดยกำหนดหนวยงานรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ 

3.2 การติดตาม - เปนขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตาม
แผนพัฒนาวาไดมีการปฏิบัติตามชิ้นงานกิจกรรมที่ไดกำหนดไวในแผนงานหรือโครงการการใชงบประมาณ
เปนไปอยางเหมาะสมเพียงใดอยูภายใตระยะเวลาและคาใชจายที่กำหนดหรือไม 

3.3 การประเมินผล – เปนขั้นตอนในการตรวจสอบวาแผนงานหรือโครงการท่ีนำไปสูการปฏิบัติบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไมอยูในระดับใดหรือกลาวคือเปนการวัดระดับความสำเร็จหรือระดับการบรรลุวัตถุประสงค
ของการนำแผนงาน/โครงการไปสูการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ 2 
การติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหวยปาหวายไดดำเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด  6 การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผูบริหารเทศบาลตำบลหวยปาหวายไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาเพื ่อทำหนาที ่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลหวยปาหวายเพื่อใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานประจำปเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น 
สภาองคการบริหารสวนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาตำบลและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กำหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประกอบดวย 

1. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกกันเอง จำนวนสามคนกรรมการ 
2. ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคนกรรมการ 
3. ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคนกรรมการ 
4. หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคนกรรมการ 
5. ผูทรงคณุวุฒิที่สภาทองถิ่นคัดเลอืกจำนวนสองคนกรรมการ 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

คนหน่ึงทำหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอำนาจหนาที่ ดังน้ี 
(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ขอ 13 ใหยกเลิกขอความใน (3) ของขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ 
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และใหใชความตอไปนี้แทน 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบรหิารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน ภายใน
เดือนธันวาคม ของทุกปทั้งนี้ 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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วิธีการติดตามและประเมินผล 
1. การติดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพื่อใหทราบความกาวหนาในการดำเนินงาน

ตามโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ที่ไดรบัการจัดสรรงบประมาณและไดบรรจุไวในแผน
ดำเนินการประจำป พ.ศ.2564 และในกรณีที่พบปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานจะไดพิจารณาแนวทางใน
การแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆสำเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วิธีการติดตามดำเนินงานโดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลตำบลหวยปาหวาย ติดตาม 
การใชงบประมาณและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
พรอมทั้งจำนวนงบประมาณท่ีใชจริง 1 ตุลาคม 2563 – 30กันยายน 2564 

และสรุปเปนผลดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตรการพัฒนาและนโยบายเทศบาลตำบล       หวย
ปาหวายเสนอผูบริหารเทศบาลตำบลหวยปาหวาย 

2. การประเมนิผล (Evaluation) โดยแบงการประเมินเปน 2 ระดับ ไดแก 
2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการ

ดำเนินงานและการใชงบประมาณในแตละโครงการ สำหรับโครงการที่เปนการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานไดมี
การประเมินผลความสำเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพที่ไดกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยหนวยงาน
ผูรับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีตอการดำเนินการใน
ภาพรวมของโครงการ และรายงานตอผูบังคับบัญชา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการ
ดำเนินงานโครงการนั้นๆ ตอไป 

2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จ
ในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจายเงินงบประมาณที่ใชจริงของโครงการที่ใหรับงบประมาณในแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา  เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหความสำเร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน รวมทั้ง
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน และนำเสนอเปนขอมูลตอผูบริหารเทศบาลตำบลตอไป 

3. แบบรายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
 3.1 การนำแผนไปสูการปฏิบัติ–เปนการนำแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไวในแผนพัฒนา

ทองถิ่นไปดำเนินการใหเกิดผลโดยกำหนดหนวยงานรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ 
 3.2 การติดตาม - เปนขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือ

โครงการตามแผนพัฒนาวาไดมีการปฏิบัติตามชิ้นงานกิจกรรมที่ไดกำหนดไวในแผนงานหรือโครงการการใช
งบประมาณเปนไปอยางเหมาะสมเพียงใดอยูภายใตระยะเวลาและคาใชจายที่กำหนดหรือไม 

 3.3 การประเมินผล – เปนขั้นตอนในการตรวจสอบวาแผนงานหรือโครงการท่ีนำไปสูการ
ปฏิบัติบรรลวุัตถุประสงคหรือไมอยูในระดับใดหรือกลาวคือเปนการวัดระดับความสำเรจ็หรอืระดับการบรรลุ
วัตถุประสงคของการนำแผนงาน/โครงการไปสูการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 3 
ผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลหวยปาหวายประจำป   2564 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
การติดตาม 
 
 การตดิตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
ในปงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลหวยปาหวาย ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปน
กรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป ซึ่งทุกสวนราชการไดบรรจุโครงการพัฒนาให
สอดคลองกับทิศทาง การพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน โดยไดบรรจุโครงการพัฒนาท่ีมีเปาหมาย
ดำเนินการในป 2564 ไว จำนวน 127 โครงการ  
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แบบที่ 1 แบบชวยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 

คำชี้แจง :  แบบที่ 1    เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนทองถ่ิน  
โดยจัดทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง     หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรแลว 

แบบการประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหวยปาหวาย (พ.ศ.2561-2565) 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไมมีการ

ดำเนินงาน 

สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทำแผนทองถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3. มีการประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2  การจัดทำแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถ่ินมาจัดทำฐานขอมูล   

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการจัดทำแผน   

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน  (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ทองถิ่น 

  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของทองถิ่น 

  

12. มีการกำหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

14. มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกำหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17. มีการจัดทำบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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คำช้ีแจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เทศบาลตำบลหวยปาหวาย 
2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
    
สวนท่ี 2 ผลการดำเนินงาน 
ตามแผนพฒันาทองถิ่น 
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา 5 ป (2561-2565)  

ยุทธ 
ศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 
จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธ 
ศาสตร    
ที่ 1 

 
76 
 

 
33,985,636 

 
98 37,444,340 

 
72 

 
25,952,480 

 
84 

 
24,209,000 177 58,147,298 

 
507 

 
179,738,754 

2.ยุทธ 
ศาสตร   
ที่ 2 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 
 

 
0 

 
0 

3.ยุทธ  
ศาสตร 
ที่ 3 

 

2 200,000 2 200,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 

 
10 

 
1,150,000 

4.ยุทธ 
ศาสตร 
ที่ 4 

 

16 5,440,000 14 5,682,600 45 8,599,500 41 6,997,500 37 5,905,000 

 
153 

 
32,624,600 

5.ยุทธ 
ศาสตร 
ที่ 5 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 

 
0 

รวม 5 
ยุทธ 
ศาสตร 

94 39,625,636 114 43,326,940 119 34,801,980 127 31,456,500 216 64,302,298 
 

670 
 

213,513,35
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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4. ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 

 
 

*คิดเปนรอยละของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น 

**คิดเปนรอยละของจำนวนโครงการในแผนดำเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการใน 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

จำนวนโครงการใน
แผนดำเนินงาน 

จำนวนโครงการท่ี
แลวเสร็จ 

จำนวนโครงการที่
ไมไดดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ* จำนวน รอยละ** จำนวน รอยละ** 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 84 66.14 44 34.65 20 37.74 24 45.28 

2.การพัฒนาการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.การสงเสริมอนุรักษและฟนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

2 1.57 0 0 0 0 0 0 

4.การพัฒนาองคกรและบุคลากรสู
การบริหารจัดการที่ด ี

41 32.29    9 7.09 6 11.32 3 5.66 

5.การสงเสริมการทองเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 127 100 53 41.74 26 49.06 27 50.94 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
กับโครงการที่ปรากฏในแผนดำเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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5. การเบิกจายเงินงบประมาณประจำป  2564  ขอมูลจากระบบ e-plan      
โครงการที่มีการเบิกจายและดำเนินโครงการแลว จำนวน 26 โครงการ จำนวนเงนิ 4,382,958.55

บาท   สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร 
เงินงบประมาณปกติ เงินสะสม รวม 
จำนวนเงิน รอยละ จำนวน

เงิน 
รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1,747,422.50 39.87 - - 1,747,422.50 39.87 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

0 0 - - 0 0 

3.ยุทธศาสตรการสงเสริม
อนุรักษและฟนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

0 0 - - 0 0 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร
และบุคลากรสูการบริหาร
จัดการที่ดี 

2,635,536.05 60.13 - - 2,635,536.05 60.13 

5.ยุทธศาสตรการสงเสริมการ
ทองเที่ยว 

0 0 - - 0 0 

รวม 4,382,958.55 100 - - 4,382,958.55 100 
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รายงานโครงการที่เบิกจาย ป 2564 
เทศบาลตำบลหวยปาหวาย 

ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบตาม  
เทศบัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจาย คงเหลือ 

1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1.โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

20,000 20,000 20,000 0 

 2.โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดฯ 

50,000 50,000 50,000 0 

 3.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

20,000 20,000 20,000 0 

 4.เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตำบล 

120,000 116,707.50 116,707.50 3,292.50 

 5.โครงการพระราชดำดาน
สาธารณสุข 

280,000 280,000 280,000 0 

 6.โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
(จัดซื้อวัคซีน) ภายใตโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระราชปณธิาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

80,000 66,150 66,150 13,850 

 7.โครงการสำรวจขอมูลจำนวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตาม
พระราชปณธิานศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

7,425 6,615 6,615 810 
 

 8.โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
ผูสูงอายุตำบลหวยปาหวาย 

1,350 1,350 1,350 0 

 9.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน 
ในพ้ืนท่ีตำบลหวยปาหวาย 

250,000 132,600 132,600 117,400 

 
 



 
 
 

ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบตาม  
เทศ

บัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจาย คงเหลือ 

 10.ติดตั้งระบบเสียงไรสาย หมูท่ี 2 141,000 141,000 0 0 
 11.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
20,000 20,000 20,000 0 

 12.ติดตั้งระบบเสียงไรสาย หมูท่ี 2 141,000 141,000 0 0 
 13.ติดตั้งระบบเสียงไรสาย หมูท่ี 4 94,000 94,000 0 0 
 14.ติดตั้งระบบเสียงไรสาย หมูท่ี 1 94,000 94,000 0 0 
 15.ติดตั้งระบบเสียงไรสาย หมูท่ี 5 94,000 94,000 0 0 
 16.ติดตั้งระบบเสียงไรสาย หมูที่ 14 141,000 141,000 0 0 
 17.ติดตั้งระบบเสียงไรสาย หมูที่ 6 47,000 47,000 0 0 
 18.ติดตั้งระบบเสียงไรสาย หมูที่ 7 141,000 141,000 0 0 
 19.ติดตั้งระบบเสียงไรสาย หมูที่ 11 94,000 94,000 0 0 
 20.ติดตั้งระบบเสียงไรสาย หมูที่ 12 47,000 47,000 0 0 

2.การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

- - - - - 

3.การสงเสริมอนรัุกษ
และฟนฟู

ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ

วัฒนธรรมทองถิ่น 

- - - - - 

4.การพัฒนาองคกร
และบุคลากรสูการ
บริหารจัดการที่ดี 

21.โครงการสนับสนุนการบริหารงาน
ของสถานที่กลาง (ศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

10,000 6,509.55 6,509.55 3,490.45 

 22.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

500,000 490,000 490,000 10,000 

 23.โครงการอาหารกลางวันฯ 1,284,000 1,244,940 1,244,940 39,060 
 24.คาใชจายในการเลือกต้ัง 414,000 405,561.50 405,561.50 8,438.50 
 25.โครงการประชุมประชาคมฯ 1,250 1,250 1,250 0 
 26.โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 
525,700 487,275 487,275 38,425 

5.การสงเสรมิและ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 

- - - - - 
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รวม 4,617,725 4,382,958.55 3,348,958.55 234,766.45 
-13- 

สวนท่ี 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ 
6.โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

โครงการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ไดรบั 

งบประมาณที่
เบิกจายไปแลว 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

30,700 - - 30,700 30,700 

2.โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณ
ทางเขาวัดหนองไขน้ำ-วัดหนอง
โปง) หมูที่ 5 

478,800   478,800 459,800 

รวมทั้งสิ้น 509,500 - - 509,500 490,500 
 
สวนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      

เนื่องจากแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2564 ตามแผนพัฒนาในแตละยุทธศาสตรไดบรรจุโครงการไวมาก
จึงทำใหงบประมาณไมเพียงพอและการนำแผนไปสูการปฏิบัติซึ ่งเปนหนาที่ของฝายบริหารไมสามารถที่จะ
ดำเนินการไดทั้งหมดของแผนพัฒนาฯที่ไดบรรจุโครงการไวตามแผนฯ 

 
ขอเสนอแนะ 

ในปที ่ผานมาไดบรรจุโครงการพัฒนาไวในแผนพัฒนาทองถิ ่นไวมากเกินไปจึงทำใหไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดครบตามแผนพัฒนางบประมาณมีจำกัดในการจัดทำแผนพัฒนาครั้งตอไปเห็นควรบรรจุโครงการ
ในแผนพัฒนาตามงบประมาณที่มีอยูหรือใกลเคียงกับจำนวนงบประมาณที่ไดรับเพราะแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาสามารถปรับปรุงหรือเพิ ่มเติมไดตลอดทั้งปถามีงบประมาณเพิ่มเติมจากหนวยงานที่เกี ่ยวของหรือ
หนวยงานอ่ืน 
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คำชี้แจง: แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลหวยปาหวาย ตามยุทธศาสตรที่กำหนดไวและมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปละครั้งภายในเดือน
ตุลาคม    ของทุกป 
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตำบลหวยปาหวาย  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 
2. วัน/เดือน/ปที่รายงาน……………ตุลาคม  2564……………………………………………………. 
สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรและโครงการในป 2564 
3. ยุทธศาสตรและจำนวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนดำเนินการ 
 

ยุทธศาสตร 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยูในแผน 

จำนวนโครงการ 
ท่ีปรากฏในแผน

ดำเนินการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1การพัฒนาคุณภาพชีวิต 84 44 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

0 0 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3การสงเสริมอนุรักษและฟนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 

2 0 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาองคกรและ
บุคลากรสูการบริหารจัดการท่ีดี 

41 9 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 การสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยว 

0 0 

รวม 127 53 
 
 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
จำนวน 84  โครงการ ที่ไดปฏิบัติจำนวน 44 โครงการ คิดเปนรอยละ 52.38 ของโครงการในยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) จำนวน 0 โครงการ ที่ไดปฏิบัติจำนวน 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0 ของโครงการใน
ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมอนุรกัษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น    มี
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 2 โครงการ ที่ไดปฏิบัติ 0  โครงการ คิดเปนรอย
ละ 0 ของโครงการในยุทธศาสตร 
 
 
 
 

แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
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 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี มีโครงการในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน 41 โครงการ ที่ไดปฏิบัติ 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.95 ของ
โครงการในยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว มีโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  จำนวน 0 โครงการ ที่ไดปฏิบัติ 0 โครงการ คดิเปนรอยละ 0 ของโครงการในยุทธศาสตร 
  
 สรุป 
 การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   ของเทศบาลตำบลหวยปาหวาย 
ตามท่ีไดกำหนดยุทธศาสตรทั้ง 5 ดาน บรรจุโครงการไวจำนวน 127 โครงการ สามารถนำโครงการมาบรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน  53 โครงการ โดยคิดเปน    รอย
ละของโครงการที่ดำเนินงานสำเร็จตามแผนป 2564 =  41.73% 
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 เทศบาลตำบลหวยปาหวาย ไดดำเนินการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลหวยปาหวาย โดยสุ มใหประชาชนในพื้นที่ตำบลหวยปาหวาย จำนวน 14 หมู บ าน แจก
แบบสอบถามทุกหมูบาน รวมเปนจำนวน 100 ชุด กรอกแบบประเมิน ตามแบบที่  3/2 แบบประเมินความ
พึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม และ แบบที่ 3/3 แบบประเมินความ
พึงพอใจตอผลการดำเนินงานในแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ภาพรวม 

โดยการสุมตัวอยาง แจกแบบประเมิน จำนวน 100 ชุด 
 เพศ  -ชาย จำนวน  50  คน 
   -หญิง จำนวน  50  คน 
 อายุ  -ต่ำกวา 20 ป จำนวน  คน  -20-30ป  จำนวน 13 คน  

-31-40ป จำนวน 19 คน  -41-50ป   จำนวน  21 คน 
-51-60ป จำนวน  23 คน  -มากกวา 60 ป จำนวน  18 คน 

การศึกษา -ประถมศึกษา จำนวน  23 คน  -มัธยมศึกษา/เทียบเทา จำนวน 28 คน 
   -อนุปริญญา/เทียบเทา จำนวน 21 คน -ปริญญาตรี  จำนวน  26 คน 
   -สูงกวาปริญญาตรี  จำนวน  2 คน  -อื่นๆ  จำนวน 0 คน 
อาชีพ  -รับราชการ  จำนวน  7  คน  -เอกชน/รัฐวิสาหกิจฯ จำนวน  19 คน 
   -คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  จำนวน 25 คน -รับจาง จำนวน 22 คน 
   -นักเรียน/นักศึกษา  จำนวน 6 คน -เกษตรกร จำนวน 21 คน 
   -อ่ืนๆระบุ.... จำนวน 0 คน 

ประเด็น พอใจ
มาก 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

พอใจ 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

ไมพอใจ 
(คน) 

คิดเปน
รอยละ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม 

28 40.00 34 48.57 8 11.43 

2) มีการประชาสมัพันธใหประชนรับรูขอมลูของ
โครงการ/กิจกรรม 

26 37.14 38 54.29 6 8.57 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็น
ในโครงการ / กิจกรรม 

25 35.71 39 55.72 6 8.57 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

24 34.29 43 61.43 3 4.28 

5) มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 26 37.14 36 51.43 8 11.43 
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 27 38.57 40 57.14 3 4.29 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 

27 38.57 42 60.00 1 1.43 

8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 

27 38.57 38 54.29 5 7.14 

9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนิน
โครงการ /กิจกรรม 

27 38.57 38 54.29 5 7.14 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลหวยปาหวาย มีจำนวนหัวขอ

ประเด็นท้ัง 9 ขอ ดังนี้ 
 

 พอใจมาก รอยละ  39.44 
 พอใจ  รอยละ  54.67 
 ไมพอใจ  รอยละ  5.89 

   
คาคะแนนความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานในภาพรวม รอยละ 78.00 
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แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                ในภาพรวม 

โดยการสุมตัวอยาง แจกแบบประเมิน จำนวน 100 ชุด 
สวนที่  ๑  ขอมูลท่ัวไป 

๑.  จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน   จำนวน   10๐   คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย จำนวน  51   คน  

๑.๒  เพศ   หญิง    จำนวน   49   คน   
 

๒.  อายุ 
๒.๑   ต่ำกวา  ๒0  ป     จำนวน     7  คน   

  ๒.๒  ระหวาง  ๒0 - 3๐  ป  จำนวน   10 คน   
  ๒.๓  ระหวาง  3๑ - 4๐  ป  จำนวน   19 คน  
  ๒.๔  ระหวาง  41-50  ป     จำนวน  31 คน 
  2.5  ระหวาง  51-60   จำนวน  22 คน 
  2.6  มากกวา 60 ป   จำนวน   11 คน   
 
 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑ ประถมศึกษา   จำนวน      29 คน   
  ๓.๒  มัธยมศกึษาหรอืเทียบเทา         จำนวน  31 คน  
  3.3  อนุปรญิญาหรือเทียบเทา  จำนวน  16 คน   
  ๓.4  ปริญญาตรี       จำนวน        23 คน    
  ๓.5  สูงกวาปริญญาตรี      จำนวน     1    คน 
  3.6  อื่นๆ    จำนวน  - คน 
    

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ    จำนวน   6 คน  
  ๔.๒  เอกชน/รัฐวิสาหกิจฯ  จำนวน  15 คน 
  ๔.๓  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  จำนวน  25 คน 
  ๔.๔  รับจาง    จำนวน  26 คน 
  4.5  นักเรียน/นักศึกษา   จำนวน    7 คน 
  4.6  เกษตร    จำนวน  21 คน 
  ๔.๕  อื่นๆ    จำนวน  - คน 
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สวนท่ี  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
  สรุปแยกตามยุทธศาสตรการพฒันา  

ยุทธศาสตรที่  ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  1,000  คะแนน) 

คิดเปน 
รอยละ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 715 71.50 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรบัรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

695 69.50 

๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

794 79.40 

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

796 79.60 

๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 810 81.00 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 782 78.20 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 799 79.90 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 812 81.20 

รวม (เต็ม 8,0๐๐  คะแนน) 6,203 77.54 
 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  1,0๐๐  คะแนน) 

คิดเปน
รอยละ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 755 75.50 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรบัรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

832 83.20 
 

๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

813 81.30 

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

808 80.80 

๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 814 81.40 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 785 78.50 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 799 79.90 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 796 79.60 

รวม (เต็ม 8,0๐๐  คะแนน) 6,402 80.03 
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ยุทธศาสตรท่ี  ๓  ยุทธศาสตรการสงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม 1,0๐๐  คะแนน) 

คิดเปน
รอยละ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 817 81.70 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรบัรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

812 81.20 

๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

817 81.70 

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

796 79.60 

๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 813 81.30 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 764 76.40 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 807 80.70 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 823 82.30 

รวม (เต็ม 8,0๐๐  คะแนน) 6,449 80.61 
 

 
ยุทธศาสตรที่  ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี 

ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม 1,0๐๐  คะแนน) 

คิดเปน
รอยละ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 827 82.70 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรบัรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

823 82.30 

๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

805 80.50 

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

801 80.10 

๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 830 83.00 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 802 80.20 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 809 80.90 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 827 82.70 

รวม (เต็ม 8,0๐๐  คะแนน) 6,524 81.55 
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ยุทธศาสตรที่  ๕  ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 

ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพงึพอใจ 
(เต็ม  1,0๐๐  คะแนน) 

คิดเปน
รอยละ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 813 81.30 
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรบัรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

753 75.30 

๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

794 79.40 

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

789 78.90 

๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 797 79.70 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 786 78.60 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 798 79.80 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 795 79.50 

รวม (เต็ม 8,0๐๐  คะแนน) 6,325 79.06 
 

 
๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) 
ของเทศบาลตำบลหวยปาหวายในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  พบวา 

๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจ     สรุปภาพรวมแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ 
-ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  คิดเปนรอยละ 77.54 

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   คิดเปนรอยละ  80.03 
 -ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน
  คิดเปนรอยละ  80.61 
 -ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการท่ีดี  คิดเปนรอยละ  81.55 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว  คิดเปนรอยละ  79.06          
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๓.๒  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก  พบวาเทศบาลตำบลหวยปาหวายไมไดดำเนิน

โครงการฯ  จำนวน  29  โครงการ  ดังน้ี 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน    24    โครงการ   
๒.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน    0    โครงการ   
๓.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการสงเสริมอนุรักษและฟนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 

จำนวน    0     โครงการ   

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาองคกรและบุคลากรสู
การบริหารจัดการท่ีดี 

จำนวน    3  โครงการ   

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยว 

จำนวน    0  โครงการ   

 

๔.  การวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ 
   

ตามท่ีเทศบาลตำบลหวยปาหวายไดดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยการ
คำนวณหาคารอยละของความพึงพอใจ ในแตละประเด็นการพัฒนา ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา
องคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนไดรับความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 81.55 เหตุผลที่
ทำใหผลการประเมินดีนั้น อาจจะมาจากเทศบาลตำบลหวยปาหวาย สามารถแกไขปญหา บริหารจัดการดาน
สถานที่ บุคลากร และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  ทำใหประชาชนมี
ความพึงพอใจมาก ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหวยปาหวาย    
   
๕.  ขอเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
หวยปาหวาย  มีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

๕.๑  เทศบาลตำบลหวยปาหวาย  ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตรให
บรรลุผลสำเรจ็ใหมากกวานี้   

๕.๒  หากไมสามารถดำเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงใหประชาชนเขาใจ และตองหาทาง
แกปญหาใหกับประชาชนได  เมื่อประชาชนไดเขาใจและปญหาไดถูกแกไขแลวก็จะทำใหประชาชนมีความพึง
พอใจตอเทศบาลตำบลหวยปาหวายดีข้ึน   

๕.๓  เทศบาลตำบลหวยปาหวาย  สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี ้ไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ไดแสดงในผลการประเมนิความพึงพอใจขางตนแลว 

 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 4 
การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 

ของเทศบาลตำบลหวยปาหวาย 
 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที ่ 3 พ.ศ. 
2561) เปนแบบที่กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการใหคะแนน 
ตามเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย 

โดยการประเมินแผนพัฒนาทองถิ่น นั้นจะตอง ดำเนินการประเมินคุณภาพของยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตำบลหวยปาหวาย เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที ่ 12  แผนพัฒนากลุ มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี) 
แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี และแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี ดังนั้น จึงไดกำหนด
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทำการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 ของเทศบาลตำบลหวยปาหวาย  
1. แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
ตารางที่ 1: ประเด็นการพิจารณาของสวนที่ 1 และคะแนนที่ไดรับ 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
 

คะแนนคาเฉลี่ย 

1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 8.18 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25 21.82 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 54.82 
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) 8.64 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.82 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 8.73 
    3.4 วิสัยทัศน (5) 4.45 
    3.5 พันธกิจ (5) 4.00 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นพันธกิจ (5) 4.09 
    3.7 ตัวชีว้ัดระดับเปาประสงค (ตัวชี้วัดรวม) (5) 4.00 
    3.8 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการ
พัฒนา) 

(5) 
4.27 

    3.9 ตัวชีว้ัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) (5) 4.00 
    3.10 ผลผลิต / โครงการ (5) 3.82 

รวม 100 84.82 
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คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐(๘๐ คะแนน) จากการรวบรวมคะแนนการประเมินที่
ไดจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตำบลหวยปาหวาย จำนวน 11 ทาน ไดคะแนนเฉลี่ย 
84.82 คะแนน 
ตารางที่ 2: รายละเอียดหลักเกณฑของประเด็นการพิจารณาของสวนท่ี 1 และคะแนนที่ไดรับ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ีได
(คาเฉลี่ย) 

1. ขอมูลสภาพทั่วไป 
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินขอมูล
สภาพทั่วไปขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(1) ขอมูลทั่วไป เปนขอมูลเก่ียวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขต 
การปกครองประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความ 
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน ทรัพยากรธรรมชาติ กลุม 
องคกรประชาสังคม กลุมธุรกิจทองถ่ิน เปนตน หรือขอ 
มูลอื่น ๆ ที่จำเปนสำหรับการพัฒนาทองถ่ิน 

10 
(2) 

8.18 
(1.91) 

(2) ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน เปนขอมูลโครง 
สรางและกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และ
เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ โครงสรางผูบริหารและ 
สมาชิกสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 

(2) (1.55) 

(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคกรปก 
ครองสวนทองถิ่น ความมุงมั่นอนัแนนแนในการวางแผน 
พัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

(2) (1.64) 

(4) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผน 
พัฒนาทองถ่ิน หรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) (1.64) 

(5) การประชุมประชาคมทองถิน่ รูปแบบ วิธีการ และ 
การดำเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวน 
การรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบั 
ประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรยีนรู 
เพ่ือแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนา 
ที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(2) (1.45) 

2.การวิเคราะห    
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอด 
คลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององค 
กรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรของ 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนโยบายของ 
ผูบริหารทองถ่ิน 

25 
(3) 

21.82 
(2.64) 
 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
และการบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิด 
ขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(2) (1.73) 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสขุ ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

(4) (3.36) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได
(คาเฉลี่ย) 

2. การวิเคราะหสภาว 
การณและศักยภาพ 
(ตอ) 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครวั 
เรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การ 
พัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ 
ความเปนอยูทั่วไป  เปนตน 

(4) 
 

(3.55) 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอมพ้ืนท่ีสีเขียว  ธรรมชาติ
ตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การ 
ประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(4) (3.55) 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ 
พัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ 
ทองถ่ินดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอ
การดำเนินงาน ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(4) (3.45) 

(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชน 
เชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหา 
หรือสมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรอื 
วิธีการแกไขปญหา การกำหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไข 
ปญหา 

(4) (3.55) 

3. ยุทธศาสตร 
   3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 
   3.2 ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
   3.3 ยุทธศาสตร 
จังหวัด 

 
   3.4 วิสัยทัศน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สอดคลอง 
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประ 
เด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอด 
คลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

65 
(10) 

54.82 
(8.64) 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และยุทธศาสตร 
จังหวัด 

10 (8.82) 

ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย / ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล 

10 (8.73) 

วิสัยทัศน มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรจุถึงอนาคตอยางชัด 
เจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะ 
เฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5 (4.45) 
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ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

   3.5 พันธกิจ 
 
 
   3.6 เปาประสงคของ 
แตละประเด็นพันธกิจ 
 
   3.7 ตวัชี้วัดระดับ
เปาประสงค (ตัวชี้วัด 
รวม) 

 
   3.8 จุดมุงหมายเพ่ือ 
การพัฒนาในอนาคต 
(แนวทางการพัฒนา) 
 
 
 
  3.9 ตัวชี้วัดและแนว 
ทางการพัฒนา 
 
 
 
  3.10 ผลผลิต/โครง 
การ 

พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรอืสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจหนา 
ที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนำไปสูการบรรลุ 
วิสยัทัศน แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ 

5 
 

(4.00) 

เปาประสงคของแตละประเด็นพันธกิจ มีความสอด 
คลองและสนับสนุนตอพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่ง 
หนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

5 (4.09) 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ตัวช้ีวัดรวม) สิ่งท่ีวัดไดทั้งใน 
เชิงปริมาณและคุณภาพของเปาประสงคโดยรวม เปนตัว 
กำหนดวาผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาทอง 
ถิ่น 

5 (4.00) 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการ
พัฒนา) กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนว 
ทางการพัฒนาที่เกิดจากเปาประสงค พันธกิจ ยุทธ 
ศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความชัดเจน 
นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนา
สามป 

5 (4.27) 

ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดไดท้ังในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพของแนวทางการพัฒนา เปนตัว 
กำหนดวาผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาทอง 
ถิ่น ซึ่งจะนำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นใน 
แผนพัฒนาสามป 

5 (4.00) 

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปนโครงการ 
ที่เปนชุด กลุมหรอือันหนึ่งอันเดยีวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เปนตน เพ่ือนำไปสูการจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
ในแผนพัฒนาสามป 

5 (3.82) 

 รวมคะแนน 100 84.82 
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2. แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)  
 
ตารางที่ 3: ประเด็นการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลหวยปาหวาย 
 

ประเด็นการพิจารณา  
 

คะแนนเต็ม คะแนนคาเฉลี่ย 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา   ๑๐ 8.91 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ  ๑๐ 8.55 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ  ๑๐ 8.18 
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๐ 8.00 
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย  ๖๐  
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (๕) 3.91 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  (๕) 4.09 
   ๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณ
ไดถูกตอง  

(๕) 4.36 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  (๕) 4.73 
   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

(๕) 4.27 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ (๕) 4.00 
   ๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 3.82 
   ๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมัน่คง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ  

(๕) 4.18 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4.27 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) 4.27 
   ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาด
วาจะไดรบั 

(๕) 4.27 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 3.82 
รวมคะแนน ๑๐๐ 83.73 

 

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐(๘๐ คะแนน)จากการรวบรวมคะแนนการประเมินที่
ไดจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตำบลหวยปาหวาย จำนวน 11 ทาน ไดคะแนนเฉลี่ย 
83.73 คะแนน 
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ตารางที่ 4: รายละเอียดหลักเกณฑประเด็นการพิจารณาของสวนที่ 2 และคะแนนที่ไดรับ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 
เต็ม 

คะแนนท่ีได
(คาเฉลี่ย) 

๑. การสรุป
สถานการณการพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ท องถิ ่น (ใช การวิเคราะห  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัย และสถานการณการ
เปลี ่ยนแปลงที ่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ , ดานสังคม , ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 

๑๐ 8.91 

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพฒันาทองถิ่นสี่
ปไปปฏิบัตใินเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ  ก็คือผลผลิตนั่นเองวา
เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจรงิตามที่ได
กำหนดไวเทาไหร จำวนที่ไมสามารถดำเนินการไดมีจานวนเทาไหร 
สามารถอธิบายไดตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ 8.55 

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพฒันาทองถิ่นสี่
ปไปปฏิบัตใินเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ  กิจกรรม งานตางๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร 
สามารถใช การไดตามว ัตถ ุประสงคหร ือไม ซ ึ ่งเปนไป ตามหลัก
ประส ิทธ ิ ผล  (Effectiveness) ผลการปฏ ิบ ั ต ิ ร าชการท ี ่ บ รรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8.18 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนำไปสูการ
จ ัดทำโครงการพัฒนาท องถ ิ ่นโดยใช  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend  หรือหลักการบูรณา
การ(integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นที่ติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ำ)  
 

๑๐ 8.00 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน   
เต็ม 

คะแนนที่ได
(คาเฉลี่ย) 

๕. โครงการ
พัฒนา 

๕.๑ ความ
ชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่กำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลว
เขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 
      3.91 

๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
ความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 4.09 

๕.๓ 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความชัดเจน
นำไปสูการตั้ง
งบประมาณ
ไดถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน 

สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย 

พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหน 

เริ ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื ่อไร ใครคือกลุ มเปาหมายของโครงการ หาก
กลุ มเปาหมาย มีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุ มเปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(๕) 4.36 

๕.๔ โครงการ
มีความ
สอดคลองกับ
แผน
ยุทธศาสตร 
๒๐ ป 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) 
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง 
มั่งคัง่ ยั่งยืน 

(๕) 4.73 

๕.๕ 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ
 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (๓) ยึด
วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ ์ที ่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปน
เมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวด
ลอ (๖)การบรหิารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) 4.27 

๕.๖ โครงการ
มีความ
สอดคลองกับ 
Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-

Based Economy หรือเศรษฐกิจที ่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำนอยไดมาก เชน (๑)
เปลี ่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี ่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชนดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรมฯลฯ 

(๕) 4.09 



-30- 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 

เต็ม 

คะแนนที่ได
(คาเฉลี่ย) 

๕. โครงการพัฒนา 
(ตอ) 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที ่ไดกำหนดขึ ้น เพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนาทองถิ ่นเสมือนหนึ ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได 
นอกจากนี ้โครงการพัฒนาทองถิ ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไป
ดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้นเปนปจจุบัน 

 (๕) 3.82 

๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสรมิสราง
ใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชา
รัฐ 
 

เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการ
เองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการที่
ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความ
มั ่นคง มั ่งคั่ง ยั ่งยืน เปนทองถิ ่นที ่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) 
(LSEP) 

(๕) 4.18 

๕.๙ งบประมาณ มี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำ
โครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) 4.27 

๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตาม
หลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความโปรงใสใน
การกำหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ ม ีความคลาดเคลื ่อนไม
มากกวาหรือไมต่ำกวาร อยละหาของการนำไปตั ้งงบประมาณรายจายใน
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

(๕) 4.27 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวช้ีวัด(KPI) และ 
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผล
ที่คาดวาจะไดรับ 
 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวดัได 
(measurable) ใช บอกประส ิทธ ิผล (effectiveness) ใช บอกประส ิทธ ิภาพ 
(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕) 4.27 

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั ้งไว การไดผลหรือผลที ่เกิดขึ ้นจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค ควรคำนึงถึง 
(๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔) เปนเหตเุปน
ผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(๕) 3.82 

รวมคะแนน ๑๐๐ 83.73 

 

 



สวนที่ 5 
การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 13 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  มท 0810.5/
ว 2107 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 เรื่อง เรงรัดการนำเขาขอมูลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 และใหองคปกครองสวนทองถิ่น พิจารณานำเขาขอมูลในระบบ e-plan เพื่อใชใน
การติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 29 (3) นั้น 

  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกลาว เทศบาลตำบล  
หวยปาหวาย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวยปาหวาย  จึงดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหวยปาหวาย    ปงบประมาณ พ.ศ.2564   ดวยระบบ 
e-plan 
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