
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
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ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
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รายงานการประชุม 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

และ 
การก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่ ๔   เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า  
***************************** 

 
ผู้มาประชุม   จ านวน    ๑๐    คน 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายบี้  บุระเนตร กรรมการ ประธานสภา บี้  บุระเนตร 
๒ นายทองทับ  มุกดา กรรมการ สมาชิกสภาเทศบาล ทองทับ  มุกดา 
๓ นายธีระวัฒน์  ฤทธิทักษ์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ธีระวัฒน์  ฤทธิทักษ์ 
๔ นายสมพร  ชินภาค กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สมพร  ชินภาค 
๕ นางลัดดาวัลย์  พรหมภักดิ์ กรรมการ ผู้อ านวยการ รพสต.ลิ้นฟ้า ลัดดาวัลย์  พรหมภักดิ์ 
๖ นายอนงค์  จงจิตร กรรมการ รองประธานภาฯ อนงค์  จงจิตร 
๗ นายพัชระวีย์  พรรณลา กรรมการ ปลัดเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า ปริณดาวรรณ  คิดเห็น 
๘ นางรัสมี  สารทอง กรรมการ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา รัสมี  สารทอง 
๙ นางคณึงนิตย์  ปักเขตานัง กรรมการ  หัวหน้าส านักปลัด คณึงนิตย์  ปักเขตานัง 

๑๐ นายสรรเสริญ  มธุรัญญานนท์ กรรมการ รองปลัดเทศบาล สรรเสริญ  มธุรัญญานนท์ 
 

ไม่มาประชุม   จ านวน    ๕   คน   
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
นายสุธนัย  ศรีรินทร์ -  สวัสดี...คณะกรรมการทุกท่าน  ผมนายสุธนัย  ศรีรินทร์  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี 
กรรมการ เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า  

จะต้องด า เนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล ลิ้ นฟ้า  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนั้น  จึงต้องประชุมคณะกรรมการติดตามเพ่ือติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลดังกล่าว แต่ทั้งนี้  เนื่องจากว่าท่านรวม  สิ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ  ติดตามฯ  ท่านติดภารกิจไม่
สามารถมาร่วมประชุมได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 

                                     แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑  ข้อ ๑๒  



                                     ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  เพื่อให้การประชุม
คณะกรรมการติดตามเป็นไปด้วยความถูกต้อง  จึงขอเชิญกรรมการเลือกกรรมการ
ที่มาประชุม 

นายสุธนัย  ศรีรินทร์ -  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบด้วยครับ 
กรรมการ   
คณะกรรมการ -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นายสุธนัย  ศรีรินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการใน

การประชุมวันนี้ 
นายสุธนัย  ศรีรินทร์  -  ขอบคุณอีกครั้งครับ  เมื่อทุกท่านมีมติให้ผมเป็นประธานในวันนี้ในฐานะ 
ประธานคณะกรรมการ ประธาน ผมขอเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ และ การก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง  ที่ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุธนัย  ศรีรินทร์ -  ตามท่ีผมได้กล่าวไปแล้ววันนี้เป็นการประชุมในการติดตามและประเมินผล 
ประธานกรรมการ แผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ และ การก าหนด

แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า เพ่ือให้ทุกท่านได้รู้จักกันผมจึงขออนุญาตแนะน าให้
ทราบ  ดังนี้ 

                                       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
มาประชุม จ านวน  ๑๐  ท่าน  ดังนี้ 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ นายบี้  บุระเนตร กรรมการ ประธานสภา 
๒ นายทองทับ  มุกดา กรรมการ สมาชิกสภาเทศบาล 
๓ นายธีระวัฒน์  ฤทธิทักษ์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔ นายสมพร  ชินภาค กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕ นางลัดดาวัลย์  พรหมภักดิ์ กรรมการ ผู้อ านวยการ รพสต.ลิ้นฟ้า 
๖ นายอนงค์  จงจิตร กรรมการ รองประธานภาฯ 
๗ นายพัชระวีย์  พรรณลา กรรมการ ปลัดเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
๘ นางรัสมี  สารทอง กรรมการ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๙ นางคณึงนิตย์  ปักเขตานัง กรรมการ  หัวหน้าส านักปลัด 

๑๐ นายสรรเสริญ  มธุรัญญานนท์ กรรมการ รองปลัดเทศบาล 
 
 



คณะกรรมการ -  รับทราบ 
นายสุธนัย  ศรีรินทร ์ -  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่มีค าสั่งแต่งตั้งตามระเบียบ 
ประธานกรรมการ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  โดยไม่มีค่าตอบแทน  ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  
ซื่อสัตย์  สุจริต และสละ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับคณะกรรมการ  ท่านนายกจึง
ขอมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการ ทั้งนี้  ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน
มีความสุข  ความเจริญ  เป็นก าลังส าคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า
ต่อไป  ขอเชิญทุกท่านรับมอบใบประกาศจากผมครับ 

คณะกรรมการ -  รับมอบใบประกาศจากนายกเทศมนตรีต าบลลิ้นฟ้า 
นายสุธนัย  ศรีรินทร์ -  ผมขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการ  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีในครั้งนี้ 
 ครับขอเชิญท่านนายกได้พูดอะไรกับคณะกรรมการครับ 
นายบี้  บุระเนตร -  ขอบคุณครับ วันนี้เป็นการประชุมจัดท าร่างแผน มีกรรมการที่มาจาก 
ประธานสภา ประชาคมท้องถิ่น  ก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนมีอะไรให้ช่วยก็บอกผมได้

ครับผมจะช่วยเหลือชุมชนเต็มที่  
ที่ประชุม -  รับทราบ 
นายสุธนัย  ศรีรินทร์ -  ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒  ผมได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี 
ประธานกรรมการ ได้ให้แจ้งเกี่ยวกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้าทราบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ 
 
 ๑.๑  เรื่อง  บทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

     เทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
นายสุธนัย  ศรีรินทร์ -  เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
ประธานกรรมการ ลิ้ น ฟ้า ได้หมดวาระลง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระ เบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขึ้นมา  โดยกระทรวงมหาดไทยได้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เทศบาลจึงได้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการที่หมดวาระตาม
ระเบียบ และนายกเทศมนตรีได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า ตามค าสั่งที่  ๒๓๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๙  
ตุลาคม ๒๕๕๙ และค าสั่งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า  ตามค าสั่งที่ ๒๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เพ่ือให้ทุกคนได้ทราบถึงบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม  ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่าน
ทราบ  เชิญครับ   

นางสาวปริชาติ  บุญสิทธิ์  -  สวัสด.ี..ท่านปลัดเทศบาล  ประธานกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการ 
นักวิเคราะห์ฯ ทุกท่าน  ดิฉัน...นางสาวปริชาติ  บุญสิทธิ์ ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ  ประธานอนุกรรมการติดตามฯ  ขอเรียนให้ทุกท่านทราบ ตามระเบียบ



กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า ประกอบด้วย  
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน   
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ
และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้   

ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๙  
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ทั้งนี้  เทศบาลได้
ด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ ตามค าสั่งที่ ๒๓๑/๒๕๕๙ ลง
วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ และค าสั่งที่ ๒๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙  โดยแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า  ตามท่ีได้แจ้งให้ทุกท่านทราบไปแล้วนั้น   
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้าดังกล่าว 
มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

    (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ดังนี้ 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
๓.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 
(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  



โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมีปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้ด าเนินการประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป       

นายสุธนัย  ศรีรินทร์ -  ตามท่ีผมได้ให้นักวิเคราะห์ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้ง บทบาทและหน้าที่ 
ประธานคณะกรรมการ  ของคณะกรรมการ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอะไรหรือไม่ขอเชิญครับ 
นายอนงค์  จงจิตร -  สวัสด.ี..ท่านปลัดเทศบาล  ประธานกรรมการ  คณะกรรมการ 
กรรมการ  ทุกท่าน  ผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและ

เทศบาลให้ท าหน้าที่เป็นกรรมการติดตามอีกวาระนึง  หากไม่ติดภารกิจอะไรผมก็
สามารถมาร่วมประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนได้  เนื่องจากผมเป็นคนในพ้ืนที่ 
เป็นคนของชุมชนสามารถเป็นตัวแทนของชุมชนในการติดตามการท างานของเทศบาล
ได้  มอีะไรให้ผมช่วยเหลือในการติดตามก็บอกได้ครับ       

นายสมพร  ชินภาค ก็เช่นเดียวกัน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีจะให้ความร่วมมือใน 
กรรมการ การท างานกับเทศบาลเป็น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สภาเทศบาลได้คัดเลือกดิฉันเข้ามา

เป็นกรรมการติดตามแผน  ดิฉันอยู่กับชุมชนเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาหลายปี
สามารถให้ข้อมูลต่างๆ กับทางคณะกรรมการได้  มีอะไรก็สอบถามได้เช่นกันค่ะ 

ที่ประชุม -  ปรบมือและรับทราบ  
นายสุธนัย  ศรีรินทร์  -  มีท่านใดจะชี้แจงหรือสอบถามเพ่ิมเติมมีไหมครับ 
ประธานคณะกรรมการ   

คณะกรรมการ -  ไม่มี 

นายสุธนัย  ศรีรินทร์  -  ถ้าไม่มีล าดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๒  ครับ 
ประธานคณะกรรมการ    
ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า   

          ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓   
นายสุธนัย  ศรีรินทร์  -  ระเบียบวาระท่ี  ๒  เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประธานคณะกรรมการ  ต าบลลิ้นฟ้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดผมขอเชิญเลขานุการ 

ได้ชี้แจงให้คณะกรรมการทราบด้วยครับ 
นางปริณดาวรรณ  คิดเห็น -  ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
นักวิเคราะห์ฯ ลิ้นฟ้าได้ก าหนดกรอบแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เอาไว้เมื่อ

ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๒  ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า ซึ่งกรอบ
แนวทาง  วิธีการที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมีรายละเอียดดังนี้ 
๑.  กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

๑.๑  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังนี้ 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  

ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   



-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น      

-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการค านึงถึง
จุดมุ่งหมายส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า  
ดังนี้ 

๑.๒  ให้ค านึงถึงจุดมุ่งหมายส าคัญดังนี้ 
-  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
-  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
-  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ

โครงการ 
-  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
-  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
-  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
-  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
-  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
-  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

๑.๓  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็น

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ 

รายไตรมาส 
(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 

                    ระยะ  ๖  เดือน 



(๑)  เดือน  ตุลาคม   – มีนาคม       
(๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
 

๑.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ
นั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๑.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๑.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๑.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๑.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓   

-  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๓)   

-  แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง  
และเพ่ิมเติม   

  
๒.  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ  ๒๘  โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม  

๒.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการวัดผลในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ   
  การประเมินผลในเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้  คือแบบบันทึก

ข้อมูลรายงาน  ดังนี้  
แบบที่  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ 
(แบบท่ี ๑ – ๓/๑  แนบท้ายรายงานการประชุม) 
น าข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) มาท าการ

ติดตามและประเมินผล 
 

http://www.dla.go.th/


  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  เครื่องมือที่ใช้  คือแบบ
ส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  
มีดังนี ้

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้าในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบท่ี ๓/๒, ๓/๓  แนบท้ายรายงานการประชุม) 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ในงานบริการของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
๒.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

-  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตาม
โครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ 
คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม  

คณะกรรมการ   -  รับทราบ 
นายพัชระวีย์  พรรณลา  -  ตามที่กล่าวมามีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวแนวทาง วิธีการหรือไมค่รับ 
เลขานุการฯ        
คณะกรรมการ   -  ไม่มี 
นายพพัชระวีย์  พรรณลา  -  ถ้าไม่มี  ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดในการติดตาม 
เลขานุการฯฯ   ประเมินผลตามวิธีการที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ต าบลลิ้นฟ้า  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

นายพัชระวีย์  พรรณลา  -  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทางฝ่ายนักวิเคราะห์ได้ด าเนินกา 
เลขานุการฯ   รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ต าบลลิ้นฟ้า  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงขอเชิญนักวิเคราะห์ได้ชี้แจงรายละเอียด
ข้อมูลผลการติดตามและประเมินผลแผนให้คณะกรรมการติดตามได้รับทราบขอเชิญ
ค่ะ 

นางสาวปริชาติ  บุญสิทธิ์  -  ตามท่ีคณะกรรมการได้ก าหนดกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประ 
นักวิเคราะห์ฯ เมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า  ดิฉันได้รวบรวมข้อมูลตามกรอบแนวทาง  

วิธีการที่ได้ก าหนดเอาไว้  ซึ่งข้อมูลรายละเอียดได้ส่งให้กับ 
คณะกรรมการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา และเมื่อมีข้อ
สงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมก็สามารถที่จะสอบถามหรือให้ด าเนินการแก้ไขได้ค่ะ โดย
ข้อมูลนี้เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วจะต้องน าจัดท าเป็นรูปเล่ม



รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่   รายละเอียดดิฉันขอ
ชี้แจงในส่วนที่ ๑ – ๕  และจากนั้นก็พักรับประทานอาหารกลางวันค่ะ และช่วงบ่าย 
เวลา ๑๓.๐๐ น.  ก็ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม  ดิฉันจะชี้ในส่วนที่ ๖ – ๘ ในช่วง
บ่ายค่ะ  รายละเอียดข้อมูลผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่  ๑  บทน า  (รายละเอียดดูตามข้อมูลผลการติดตามฯ)  

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล      
 ๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
๕.  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
๗.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 

ส่วนที่  ๒  แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาเทศบาล  
        (รายละเอียดดูตามข้อมูลผลการติดตามฯ)  
       แผนยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑๐.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดข้อมูลผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



วิสัยทัศน์ 
  “ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร้อม  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี” 

 
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 

๑.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔.  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

แนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
๑.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒.  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
ส่วนที่  ๓  การบันทึกข้อมูลแบบรายงาน (รายละเอียดดูตามข้อมูลผลการติดตามฯ)     
  แบบที ่ ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส                        
                     และระยะ ๖  เดือน 
  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่  ๔  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา(รายละเอียดดูตามข้อมูลผลการติดตามฯ)     
 ๑.  ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  ได้ ๑๐๐  คะแนน 

๒.  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ได้  ๑๐๐  คะแนน 
ส่วนที่  ๕  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e – plan (www.dla.go.th) 
     (รายละเอียดดูตามข้อมูลผลการติดตามฯ)   
ส่วนที่  ๖  การประเมินความพึงพอใจ (รายละเอียดดูตามข้อมูลผลการติดตามฯ)   
  ๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
   จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า      
สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
   ๑.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙   
    
 

http://www.dla.go.th/


๑.๒  เทศบาลสามารถด าเนินงานได้เกินร้อยละ ๕๐ ของแผนและมากกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
   ๑)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   ๘๔  โครงการ 
       สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๔๖  โครงการ    
       คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๗๖ 

๒)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  ๘๙  โครงการ 

       สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๕๖  โครงการ    
       คิดเป็นร้อยละ  ๖๒.๙๒ 
 

๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
   จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบล  
ลิ้นฟ้า  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
   ๒.๑  เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   
   ๒.๒  เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของแผนและ
สามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ดังนี้  
   

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สี่ปี 

๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๖๓ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๖๓ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
ส่ีปี 

๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๖๓ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๖๓ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

จ านวน
โครงการ 

๘๙ ๕๖ ๔๗ ๔๐ ๘๙ ๕๖ ๔๗ ๔๐ 

ร้อยละ - ๑๐๐ ๘๓.๙๒ ๘๕.๑๐ - ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๕.๑๐ 
 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เฉพาะปี ๒๕๖๓  มี
จ านวนโครงการ/กิจกรรมน้อยกว่าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  สาเหตุเนื่องมาจาก   

๑)  โครงการ/กิจกรรมในปี ๔๐  ได้ด าเนินการส าเร็จลุล่วง  
๒)  ปัญหาของประชาชนเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง   

๓.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   การประเมินความพึงพอใจมีผลการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้   

๓.๑  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้าในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็น
การพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓     

 
 



ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผล 
การประเมินออกเป็น  ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ  ๖๓.๖๙  เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ร้อยละ  ๕๓.๒๘  แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความ
พอใจเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ  ๑๔.๙๖  สาเหตุมาจากเทศบาลได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
จ านวน  ๔๐  โครงการ  เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมท้องถิ่นและประชาคมเมืองแล้ว  เทศบาลสามารถ
บรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการได้  ๕๖  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๖๙  สามารถด าเนินการได้  ๔๐  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๕๔  จากงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติงบประมาณแล้ว  ไม่สามารถด าเนินการตามภารกิจที่
ได้ตั้งไว้  จ านวน ๗  โครงการ ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมามาก   
ส่วนที่  ๘  ประมวลภาพผลการด าเนินงาน 

เป็นภาพโครงการและกิจกรรมที่เทศบาลได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
นางสาวปริชาติ  บุญสิทธิ์  -  ดิฉันมีรายละเอียดที่จะแจ้งต่อคณะกรรมการเพียงเท่านี้ค่ะ  
นักวิเคราะห์ฯ 
นายสุธนัย  ศรีรินทร์  -  ตามท่ีวิเคราะห์เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนได้ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดรายงานผลการ 
ประธานคณะกรรมการ  ติดตามมีท่านใดจะชี้แจงหรือสอบถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ขอเชิญครับ 
นายอนงค์  จงจิตร  -  ผมขอสอบถามครับโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  อยากทราบว่าเป็น 
กรรมการ    เพราะอะไร  และโครงการที่เกี่ยวกับสุนัข แมว  ท าไมถึงไม่ได้ท าครับ 
นางสาวปริชาติ บุญสิทธิ์  -  โครงการที่เทศบาลไม่ได้ด าเนินการมีจ านวน  ๗  โครงการ  สาเหตุมา 
นักวิเครราะห์ฯ จากมีโครงการที่จ าเป็นต่อประชาชนในพื้นที่  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ

ประชาชนโดยส่วนรวม  เช่น  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสายบ้านดอนทอง  
โครงการขยายไหล่ทางถนนทางเข้าตลาดลิ้นฟ้า  ซึ่งงบประมาณมากกว่า ๑  ล้าน
บาท  เทศบาลได้พิจารณาถึงความจ าที่จะต้องด าเนินการให้กับประชาชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน  จึงได้โอนงบประมาณจากโครงการอ่ืนหลาย
โครงการที่จ าเป็นน้อยกว่ามาด าเนินการ     

นายพัชระวีย์  พรรณลา -  ในส่วนของสุนัข แมว  เทศบาลได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ทุกปี  แต่แนวทาง 
เลขานุการฯ การด าเนินการต้องเป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในขณะนี้

ยังไม่ออกแนวทางให้กับท้องถิ่นที่ชัดเจน  เทศบาลจึงขอชะลอเอาไว้ก่อนค่ะ  แต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  นี้กระทรวงมหาดไทยน่าจะมีหนังสือแนวทางให้การ
ด าเนินการที่ชัดเจน   

คณะกรรมการ   -  รับทราบ 
นายสุธนัย  ศรีรินทร์ -  มีท่านใดจะสอบถามหรือชี้แจงเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานคณะกรรมการ  
คณะกรรมการ   -  ไม่มี 
นายสุธนัย  ศรีรินทร์ -  ถ้าไม่มีล าดับต่อไปผมขอมิติที่ประชุมเห็นชอบข้อมูลรายละเอียด 
ประธานคณะกรรมการ  รายงานติดตาม และประเมินผลแผนเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 



คณะกรรมการ   -  มีมติทุกเสียงเห็นชอบกับผลข้อมูลรายละเอียดติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายสุธนัย  ศรีรินทร์ -  ดังนั้น  เมื่อท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแล้วล าดับต่อก็รายงานผลและเสนอ 
ประธานคณะกรรมการ  ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร 

ท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบ 

นายสุธนัย  ศรีรินทร์ -  ล าดับต่อไปเป็นวาระท่ี  ๓  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
ประธานคณะกรรมการ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  การก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา 

           ของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖๓ 
นายสุธนัย  ศรีรินทร์  -  ในระเบียบวาระที่  ๓  เป็นเรื่องของการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม 
ประธานคณะกรรมการ และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดย

คณะกรรมการจะต้องก าหนดแนวทาง วิธีการในติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ผมจึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาว่า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  คณะกรรมการจะ
มีวิธีการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างไร ขอ
เชิญฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการได้พิจารณาและก าหนด
แนวทาง  วิธีการได้เลยครับ 

นายพัชระวีย์  พรรณลา  -  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
เลขานุการฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวและให้การติดตาม
และประเมินผลแผนมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
ในพ้ืนที่เทศบาลและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น ใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการ
จัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  คณะกรรมการติดตามฯ  จะต้องก าหนดกรอบแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ  ดังนี้ 



๑.  กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
๑.๑  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังนี้ 

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  
ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสี่ปีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการค านึงถึง
จุดมุ่งหมายส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า  
ดังนี้ 

๑.๒  ให้ค านึงถึงจุดมุ่งหมายส าคัญดังนี้ 
-  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
-  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
-  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ  
  โครงการ 
-  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
-  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
-  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
-  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
-  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
-  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

๑.๓  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็น

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น 
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นราย
ไตรมาสและรายหกเดือนได ้



รายไตรมาส 
(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 

ระยะ  ๖  เดือน 
(๑)  เดือน  ตุลาคม   – มีนาคม       

          (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
๑.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรม

ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ
นั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๑.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๑.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๑.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๑.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒   

-  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๓)  และท่ีเปลี่ยนแปลง 

-  แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง  
และเพ่ิมเติม   
๒.  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ  ๒๘  โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม 
 ๒.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ   

  การประเมินผลในเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้  คือแบบบันทึก
ข้อมูลรายงาน  ดังนี้  

แบบที่  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

 



(แบบท่ี ๑ – ๓/๑  แนบท้ายรายงานการประชุม) 
น าข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) มาท าการ

ติดตามและประเมินผล 
  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  เครื่องมือที่ใช้  คือแบบ

ส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  
มีดังนี ้

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้าในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบท่ี ๓/๒, ๓/๓  แนบท้ายรายงานการประชุม) 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ในงานบริการของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
๒.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

-  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตาม
โครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ 
คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม  

นายสุธนัย  ศรีรินทร์ -  จากที่กล่าวมามีท่านใดจะเพ่ิมเติมเกี่ยวแนวทาง วิธีการที่นอกเหนือจากนี้ 
ประธานคณะกรรมการ  หรือไม่ขอเชิญครับ 
คณะกรรมการ   -  ไม่มี 
นายสุธนัย  ศรีรินทร์ -  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
ประธานคณะกรรมการ  
คณะกรรมการ -  มีมติทุกเสียงเห็นชอบแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ต าบลลิ้นฟ้า  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
นายสุธนัย  ศรีรินทร์ -  ถ้าทุกท่านเห็นชอบในแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมิน 
ประธานคณะกรรมการ แผนพัฒนาดังกล่าวแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  คณะกรรมการ

จะต้องด าเนินการตามที่มีมติ เห็นชอบ  หากมีความประสงค์ต้องการ
เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมก็ขอให้แจ้งคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบด้วย     

 
คณะกรรมการ    -  รับทราบ 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/


ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่อง  อ่ืนๆ    
นายสุธนัย  ศรีรินทร์  -  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอะไรหรือไม่ขอเชิญครับ 
ประธานคณะกรรมการ 
ที่ประชุม    -  ไม่มี 
นายสุธนัย  ศรีรินทร์  -  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 
ประธานคณะกรรมการ ขอปิดการประชุมครับ  
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 
   ลงชื่อ    ปริชาติ   บุญสิทธิ์       ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (  นางสาวปริชาติ   บุญสิทธิ์   ) 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 
    

ลงชื่อ   พัชระวีย์  พรรณลา     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
    (นายพัชระวีย์  พรรณลา) 
             ปลัดเทศบาลต าบลลิ้นฟ้า 
 
 

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


