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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางและ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย การติดตามผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลมะค่า โดยใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการ
วางแผน (e-plan) และติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลมะค่า แผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า ในอนาคต เพ่ือเป็นแนวทาง
ปรับปรุงนโยบายให้สามารถด าเนินการได้บรรลุเปูาหมาย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลต่อไป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของต าบลมะค่า ว่าบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ประสบความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหารเทศบาลต าบล
มะค่าต่อไป ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
ปฏิบัติ ท าให้รายงานฉบับนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย  
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บทน า 
 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕6๒ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ  
ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้านการคมนาคมขนส่ง และ
ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วาง
ไว้ทั้งยังให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม
และสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นเหล่านั้นได้ ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผน และมีความส าคัญ 
๕ ประการคือ  

(๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
(๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
(๓)  ท าให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
(๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
(๕)  ท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

ดังนั้น การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ปรารถนา จากที่กล่าว
มาข้างต้น แม้ว่าเทศบาลต าบลมะค่า จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการ
ด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบการติดตาม” จึง
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอย
เป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร เพ่ือน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่สูงสุด คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้จ่ายไป และเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
โดยแท้จริง 

การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า ถือได้ว่าเป็น
เครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่  “การติดตาม” 
(monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมู ลปูอนกลับ (feedback) 
เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบ
ติดตามการด าเนินงานของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วงหรือบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้ ค่าใช้จ่ายของโครงการอาจจะสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการอาจจะ
ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน 
เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับ
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบการติดตามที่ดีแล้ว ย่อม
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ (cost-effective) ในการด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการ
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ด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม และ
การเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามถึงการเข้าถึงโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มเปูาหมายหรือประชาชนในพ้ืนที่ 
การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งเจ้าของโครงการอาจจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการและการ
วัดผลทางสถิติ จึงอาจจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว
ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัย
พนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบาง
โครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตาม เพ่ือ
จะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด  ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่ง
หนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินโครงการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การ
ประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการหรือกิจกรรมที่ได้ด าเนินงานไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์หรือแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่
เก็บรวบรวมมาได ้ 

ดังนั้นแล้ว การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า จึงเป็นกลไก
ในการตรวจสอบการท างานของผู้บริหารเทศบาลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนา
เทศบาลต าบลมะค่าจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนและ
เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของเทศบาลต าบลมะค่า เมื่อมีการ
ประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบหรือติดตามโดย
คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้น หรือจากการติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค 
ประชาสังคม สมาชิกสภาเทศบาล หรือประชาชนในท้องถิ่น ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายของเทศบาต าบลมะค่า ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตของโครงการ 
การให้บริการสาธารณะ หรือการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนจากกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาล โดยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลา 5 ปี  

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลมะค่า จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕63 ถึง กันยายน ๒๕๖4) 
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖  ข้อ ๒๙  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลมะค่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวต่อสภา
เทศบาลต าบลมะค่าและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลมะค่า เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการ
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการ
ประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กร  และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรว่า 
ยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้น  ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  
สนองตอบความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่
การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะ
ที่ก าหนดไว้ในรูปแบบของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการ
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของ
ท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  
การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตผลนโยบาย (policy outputs) การประเมิน
ผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับ
หรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือ จะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบาย
ของรัฐบาล หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่า
ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้ มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
มะค่า ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มี
หน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อเทศบาลต าบลมะค่า ได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
และน าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้
จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด นั่นคือ การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕63 ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้
หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วย งานคลัง

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.  ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
mhv’'mmmmmmmmmmmmmmmmhv’ 



๔ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงาน เพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอ
ต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

- ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุน
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (๑) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย ห้ามมิให้อุดหนุนโครงการที่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน และโครงการ
ที่มีลักษณะเป็นการจัดเลี้ยงอาหาร หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

ห้ามมิให้อุดหนุนหน่วยงานอ่ืนในการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เว้นแต่จะอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ
ที่จะให้เงินอุดหนุน 

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้
น าโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ใน
หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม  
ทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

- ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้
ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) 
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนหรืองานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชน และน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด โดยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง มีความยั่งยืน และเป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๓.๑  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหารงานของเทศบาลต าบลมะค่า 
๓.๒  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ให้มีความถูกต้อง 
๓.๓  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ/กิจกรรม 
๓.๔  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุง มาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 
๓.๕  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน และการด าเนินงาน 

๓.  วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
mhv’'mmmmmmmmmmmmmmmmhv’ 



๕ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

๓.๖  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๓.๗  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
๓.๘  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาภายในท้องถิ่น 
๓.๙  เพ่ือการตัดสินใจที่จะด าเนินโครงการต่อไป หรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลมะค่า แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า  ประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะค่าคัดเลือกจ านวนสามคน     
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลมะค่าคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลมะค่าคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารในเทศบาลต าบลมะค่าที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลมะค่าคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ และกรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า ก าหนด

แนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า รายงานผล

และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลมะค่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ 29 (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารเทศบาลต าบลมะค่า เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ

๔.  ขัน้ตอนการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
mhv’'mmmmmmmmmmmmmmmmhv’ 



๖ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

เทศบาลต าบลมะค่า เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลมะค่าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลมะค่า และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (๓) 

  
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผังขัน้ตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลมะค่าเสนอรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลต่อสภาเทศบาลต าบลมะค่า

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล

มะค่า 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า 

ให้ประชาชนในเทศบาลทราบในที่เปิดเผย 

    - ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ ผู้บริหารฯ เสนอรายงาน 

    - ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ของ 

รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งได้จากการตดิตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลมะค่า 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 

ก าหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 

เทศบาลต าบลมะค่า 



๗ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า ได้ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบล
มะค่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

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

 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในหารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า ดังนี้ 

๕.๑ กรอบเวลา (time&timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) 
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และ
ผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process 
evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

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

ห้วงเวลาที่ด าเนินการแล้วมีความเหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
จุดมั่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา รวมทั้งปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง (adequacy)   
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า เป็นโครงการที่มีความ

จ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามหน้าที่
และอ านาจของเทศบาลต าบลมะค่า โดยค านึงถึงงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเป็นส าคัญ 

(๔) ความก้าวหน้า (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของเทศบาลต าบลมะค่า โดยพิจารณาจากแผนพัฒนา

ท้องถิ่นท่ีได้มีการวางแผนไว้ในห้วง 5 ปี และที่ได้มีการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงทุกฉบับที่ได้จัดท าขึ้นมา ซึ่งจะ
สามารถท าให้รู้ว่า ทิศทางการพัฒนาจะเป็นอย่างไร 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหา

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น
ccmhv’'mmmmmmmmmmmmmmmmhv’ 



๘ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

ของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่าง
คุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  

มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลมะค่า ซึ่งส่งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ   

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบ

ต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  
สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า ด าเนินการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชน และทั้งในเขตเทศบาล รวมทั้งต าบล อ าเภอ เนื่องจากในเขต
เทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกาว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

๕.๓  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า ด าเนินการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและคัดกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม  
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้ เกิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้อง
ด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

๕.๔  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและคัดกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล

ต าบลมะค่า ว่าปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่เทศบาลต าบลมะค่า จะแสวงหาโอกาสในการพัฒนาและ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่ งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น  
(value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ และติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๕.๕  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า  
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 และฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปี 2564 ของเทศบาลต าบลมะค่า ที่
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๕.๖  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลมะค่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๕.๗  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลมะค่า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๕.๘  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  



๙ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

๕.๙  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และปีปัจจุบัน 
๕.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) ของเทศบาลต าบลมะค่า ต่อผู้บริหารของเทศบาลต าบลมะค่า 
 
 
 

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตาม
และประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ ดังนี้ 

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในโครงการ    

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ 
ข้างต้น) 

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า ต้อง

ด าเนินการติดตาม รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลมะค่า เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลมะค่าเสนอต่อสภาเทศบาล
ต าบลมะค่า และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่าต่อไป พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมะค่าทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลมะค่า เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดขึ้น  
ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มี
ความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น เป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของเทศบาลต าบลมะค่า 

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
เป็นวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า โดยด าเนิน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รวมทั้งฉบับแก้ไข 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง แผนการด าเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา  
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของ
ทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่ามีการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ 
ข้อมูล (data analysis)  

๖.  ระเบียบ วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



๑๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

 
๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การ

น าข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผล และเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา

ท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน  
เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลมะค่า 

 
   

     
สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า มี

ประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่กล่าวไปแล้วใน
ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า ดังนี้   

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการ
อธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ หรือข้อมูลต่าง ๆ จาก 

๗.๑ ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Mode) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

Kaplan  
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(๔) แบบเซิงเหตุผล (Logical Mode) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS) 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem 

Solving Method 
(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 

(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(๑1) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้ งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม 

ข้อ (1) - (๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
(12) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 

๗.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

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


๑๑ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

๗.๒ เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

๗.3 ประขาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
๗.๔ วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
๗.๕ ผลกระทบ (Impact) 

 
 
 

๘.๑ ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการจัดการและการบริหารมากน้อยเพียงใด 
๘.๒ เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ ขั้นตอน

การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงาน/โครงการมีความเหมาะสม
ต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๘.๓ ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน 
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการที่น าไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๘.๔ ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลและหาแนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๘.๕ ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร 
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๘.๖ ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไร จะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๘.๗ ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของเทศบาลประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้มีผลต่อการด าเนินงานเพียงใด หรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๘.๙ การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ด าเนินการต่อหรือขยายโครงการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการ เพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่
โครงการมีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
ของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จหรือให้ผลตอบแทน
น้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะภายในเขตเทศบาล     
 
 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
cmhv’'mmmmmmmmmmmmmmmmhv’ 



๑๒ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

 
 
 

 
๑  นางสมแสง   แข็งกลาง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะค่า ประธานกรรมการ 
2  นางสาวลาน   อัครบุญญานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะค่า  กรรมการ    
3  นายเชิด   โปยขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะค่า  กรรมการ  
๔  นางส าลี   สิทธิวีระกุล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 

 ๕  นางสาวณัฐชนก   เรืองพงษ์     ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
 ๖  นายภาคิณ   ทิพย์บ ารุง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 
 ๗  พ.ต.ท. มงคล   แก้วโพธิ์   ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 
 ๘  นายประหยัด   จิตร์กลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
 ๙  นายสุรเดช   แข็งกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

๑๐ นายประทีป   กุลส านัก ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข   กรรมการ 
 ๑๑ นายชัยวัฒน์   ศรีวันทา รองปลัดเทศบาลต าบลมะค่า        กรรมการ/เลขานุการ 
 12 นายดวงจันทร์  ผาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

      
  
 
 

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

๙.  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลมะค่า 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.  ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้ง 
เทศบาลต าบลมะค่า ตั้งอยู่เลขที่ 389 หมู่ที่ 1 ถนนนิพนธ์ด าริ ต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง  

จังหวัดนครราชสีมาละติจูดที่ 15.2814  ลองติจูดที่ 102.29941  มีขนาดพ้ืนที่ 4.80ตารางกิโลเมตร มี
ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 320 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 310กิโลเมตร และมี
ระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา โดยทางรถยนต์ประมาณ 55 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 42กิโลเมตร 
สูงกว่าระดับน้้าทะเลประมาณ 164เมตร มีอาณาเขตโดยรอบติดต่อกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ       บ้านถั่วแปบ  หมู่ที่ 6 ต าบลมะค่า 
ทิศใต้  ติดต่อกับ       บ้านห้วยใหญ่  หมู่ที่ 3 ต าบลมะค่า 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ       บ้านหนองม้าใหม่  หมู่ที่ 15 ต าบลมะค่า 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ      บ้านมะเกลือ  หมู่ที่ 13 ต าบลมะค่า 

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่เทศบาลต าบลมะค่า 

 

(ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ณ  วันที่  25 พฤษภาคม 2542)  
- โทรศัพท์/โทรสาร 0-4437-7058 
- เว็บไซต์  www.makhacity.go.th 
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ e-mail: makha3077@makhacity.go.th 

  ข้อมูลท่ีใช้ในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ของเทศบาลต าบลมะค่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

http://www.makhacity.go.th/
mailto:makha3077@makhacity.go.th
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  

 เทศบาลต าบลมะค่ามีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบกึ่งราบลุ่ม (ที่ราบทุ่งนา) โดยจะ
มีพ้ืนที่ดอนอยู่บริเวณบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ ไม่มีลักษณะของเนินหรือภูเขาสลับ ไม่มีแม่น้ าตามธรรมชาติมีเพียงแค่
ล าห้วยสาธารณะบริเวณทางทิศเหนือของเขตเทศบาลอยู่ในพ้ืนที่ของชุมชนบ้านโกรก  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลมะค่า จะมีลักษณะเหมือนสภาพอากาศทั่วไปของอ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มตั้งแต่ประมาณ
กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์) มรสุมนี้มีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบ
ประเทศมองโกเลียและประเทศจีน ซึ่งจะพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากแหล่งก าเนิดเข้ามาปกคลุม
ประเทศไทย ท าให้ทั่วทั้งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ส่วน
มรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) มรสุมนี้มี
แหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งจะพัดออกจากศูนย์กลาง
เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร พัดพาเอามวลอากาศชื้น
จากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าให้มีเมฆมากและฝนตกชุกในช่วงนี้ 

อุณหภูมิโดยทั่วไปของเทศบาลต าบลมะค่า 
- ฤดูหนาว อากาศหนาว ประมาณ 10 - 20 องศาเซลเซียส 
- ฤดูร้อน อากาศร้อน ประมาณ 35 - 41 องศาเซลเซียส 
- ฤดูฝน อากาศร้อน ประมาณ 30 - 38 องศาเซลเซียส 

1.4 ลักษณะดิน 
  ลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และจะมีบางส่วนที่มีลักษณะเป็นดินเค็ม 
ลักษณะของดินโดยทั่วไปจะความโปร่ง น้ าซึมผ่านเร็ว ในฤดูแล้งจะแห้งมากจนดินแตกระแหง ส่วนในฤดูฝนดิน
จะเหนียวจับกันเป็นก้อน มีสีออกไปทางด าเหมาะกับการท านาตามฤดูกาลเท่านั้น 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  เทศบาลต าบลมะค่ามีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับอุปโภค (ใช้สอย)จากน้ าผิวดินเท่านั้น เนื่องจากน้ า
ใต้ดิน (บาดาล) จะเป็นน้ าเค็ม ไม่เหมาะสมที่จะน ามาเป็นน้ าอุปโภค เทศบาลต าบลมะค่า จึงมีเพียงสระน้ าผิว
ดินจ านวน 8 แห่ง ดังนี้ 
  -   สระประปา หมู่ที่ 1  ความจุ  238,000 ลูกบาศก์เมตร 
  -   สระน้ าทองมาลัยหมู่ที่ 1 ความจุ    45,000 ลูกบาศก์เมตร 
  -   สระโกรกหมู่ที่ 5  ความจุ    58,000 ลูกบาศก์เมตร 
  -   สระดอนม่วง หมู่ที่ 5  ความจุ      3,000 ลูกบาศก์เมตร 
  -   สระวัดดอนม่วงหมู่ที่ 5 ความจุ    30,000 ลูกบาศก์เมตร 
  -   สระโนนดินทรายหมู่ที่ 2 ความจุ    10,320 ลูกบาศก์เมตร 
  -   สระแดงหมู่ที่ 2  ความจุ    12,500 ลูกบาศก์เมตร 
  -  สระปุาช้าเก่า หมู่ที่ 2  ความจุ      9,800 ลูกบาศก์เมตร 
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1.6 ลักษณะป่าไม้ 
  เทศบาลต าบลมะค่า ไม่มีพ้ืนที่ที่ เป็นปุาไม้ชุมชนหรือปุาสาธารณะ ลักษณะปุาไม้ตาม
ธรรมชาติจะเป็นปุาเต็งรัง ซึ่งมีลักษณะเป็นปุาโปร่งมีต้นไม้ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ไม้เด่นอันเป็นไม้ดัชนี
ประกอบด้วยไม้ในวงศ์ยาง ฤดูแล้งจะผลัดใบ และมีไฟปุาเป็นประจ า ทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวข้อง
กับความแห้งแล้ง ซึ่งปุาชนิดนี้เป็นสังคมพืชเด่นในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความแห้งแล้ง
จัด กักเก็บน้ าได้ไม่ด ีเช่น พ้ืนที่ราบที่เป็นทรายจัด หรือบนดินลูกรังที่มีชั้นของลูกรังตื้น ตั้งแต่ระดับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 50 - 1,000 เมตร 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลต้าบลมะค่า ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก
สุ ข าภิ บาลมะค่ า  เป็ น เทศบาลต้ าบลมะค่ า  ตั้ ง แต่ วั น อั งคารที่  25พฤษภาคม  พ .ศ .  2542 
ตามพระราชบัญญัติการ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่ งประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 116  ตอนที่ 9 ก  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542  เทศบาลต าบลมะค่า 
ประกอบด้วย4 หมู่บ้าน 5 ชุมชน ดังนี้ 

 หมู่บ้าน   
 -หมู่ที ่1 บ้านมะค่า  

 -หมู่ที ่2 บ้านโนนดินทราย (พ้ืนที่ส่วนมาก) 
 -หมู่ที ่5 บ้านดอนม่วง (พ้ืนที่บางส่วน) 
 -หมู่ที ่13 บ้านมะเกลือ (พ้ืนที่บางส่วน) 

 ชุมชน 
  - ชุมชนบ้านมะค่า 
  - ชุมชนบ้านโนนดินทราย 
  - ชุมชนบ้านดอนม่วง 
  - ชุมชนบ้านโกรก 
  - ชุมชนบ้านมะเกลือ 

2.2  การเลือกตั้ง 

เทศบาลต าบลมะค่า ประชาชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมทางการเมืองเป็นอย่างดีเสมอมา
นอกจากนีย้ังมีส่วนร่วมในการบริหารงานการช่วยเหลืองานเทศบาล และร่วมเสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาล
ในการด าเนินงานต่างๆเช่นการประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลประชุมประชาคม
แก้ไขปัญหาความยากจนฯลฯ 

2.2.1 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของเทศบาลต าบลมะค่า1,503 คน 
จากประชากรทั้งหมดของเทศบาลต าบลมะค่า   1,940  คน  คิดเป็นร้อยละ 77.47 

2.2.2 จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด(พ.ศ. 2564) 
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  1,105 คน  คิดเป็นร้อยละ  73.52   
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  1,105 คน  คิดเป็นร้อยละ  73.52   

ที่มา: งานทะเบียนและบัตร ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลมะค่า ข้อมูล ณ วันท่ี  5  มิถุนายน 2564 
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2.3โครงสร้างและอัตราก าลังในการบริหารงานของเทศบาล 

- ฝ่ายการเมือง ประกอบด้วย 
  คณะผู้บริหาร   

นายกเทศมนตรีต าบลมะค่า 
   รองนายกเทศมนตรี  คนที่  1 
   รองนายกเทศมนตรี  คนที่  2 
   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาเทศบาล) ประกอบด้วย 
   ประธานสภาเทศบาล  1  คน 
   รองประธานสภาเทศบาล  1  คน 
   สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  10  คน 
   เลขานุการสภาเทศบาล(ปลัดเทศบาลต าบลมะค่า) 

- ฝ่ายประจ า 
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาล  (รวมพนักงานทั้งสิ้น  จ านวน   42  คน) 

   พนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน  20 คน   
ลูกจ้างประจ า   จ านวน  2 คน 
พนักงานจ้างภารกิจ  จ านวน  2 คน 
พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  18 คน 

 ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2564 
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลต าบลมะค่า ประกอบด้วย 

   1.  ส านักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย 
    -  ฝุายอ านวยการ 
    -  ฝุายปกครอง 
   2.  กองคลัง ประกอบด้วย 
    -  ฝุายบริหารงานคลัง 
    -  ฝุายพัฒนารายได้ 

3.  กองช่าง ประกอบด้วย 
    -  ฝุายการโยธา 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
    -  ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 

5.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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3.  ประชากร 

 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ล่าสุด) 

 
หมู่บ้าน 

 
หมู่ที่ จ านวนบ้าน 

(ครัวเรือน) 

จ านวนประชากร  
(คน) 

ชาย หญิง รวม 

(ทะเบียนกลาง) 
มะค่า 
โนนดินทราย 
ดอนม่วง 
มะเกลือ 

- 
1 
2 
5 

13 

3 
275 
108 
140 

59 

1 
407 
195 
257 

98 

1 
419 
201 
259 
102 

2 
826 
396 
516 
200 

รวม 585 958 982 1,940 
 

3.2 จ านวนประชาชนตามช่วงอายุ (ล่าสุด) 

ช่วงอายุ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) จ านวนรวม (คน) 
อายุน้อยกว่า 1 ปีเต็ม 5 5 10 
อายุ 1 ปี –2 ปี 21 15 36 
อายุ 3 ปี –4 ปี 42 27 69 
อายุ 5 ปี – 12 ป ี 101 72 173 
อายุ 13 ปี – 15 ป ี 35 33 68 
อายุ 16 ปี – 18 ป ี 33 32 65 
อายุ 19 ปี – 25 ป ี 87 79 166 
อายุ 26 ปี – 59 ป ี 491 496 987 
อายุ 60 ปีขึ้นไป 143 223 366 

รวม 958 982 1,940 

ที่มา : (งานทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลมะค่า) เมื่อวันที่  2 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

3.3 สถิติจ านวนประชากรย้อนหลัง (2561 – 2564) 
 

จ านวนประชากร 
(แยกตามปี) 

2561 2562 2563 2564 
ประชากร 

รวม 
ประชากร 

รวม 
ประชากร 

รวม 
ประชากร 

รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

จ านวนประชากรใน
เขตเทศบาลต าบล

มะค่า 

975 995 1,970 966 985 1,951 956 981 1,937 958 982 1,940 

ที่มา : (งานทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบลมะค่า) เมื่อวันที่  2 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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Figure 1 : กราฟแสดงจ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
  

 
Figure 2 : กราฟแสดงจ านวนประชากรย้อนหลัง พ.ศ.2561 -  ๒๕๖๔ 
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วิสัยทัศน์ 
เทศบาลต าบลมะค่า เป็นเทศบาลขนาดกลาง เป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท และคาดการณ์ว่าใน

อนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่อาศัย และมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวัง
ที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

 “ ชุมชนน่าอยู่ รู้รักษ์สภาพแวดล้อม พร้อมด าเนินชีวิตสู่ความพอเพียง ” 

พันธกิจ 
1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และปลอดภัย มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการบริการสาธารณะและ

โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นอย่างท่ัวถึง เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล สถาบันทางครอบครัว และให้ชุมชนสามารถ

พ่ึงพาตนเองได ้
4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ 
1) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคครบครันและ

เสมอภาค 
2) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลภาวะต่างๆ โดยให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการในแต่ละชุมชน 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีตามความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานเป็นอย่าง

น้อย ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินและสงบสุข 
4) การบริหารภาครัฐที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งมีการบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และการมีส่วนร่วม 

ค่าเป้าหมาย 
 ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
  ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
 ๓)  ประชาชนมีศักยภาพ มีรายได้เพียงพอ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 ๔)  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษและปราศจากมลภาวะ ท าให้ชุมชนน่าอยู่ และมีความสงบสุข 
 ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

กลยุทธ ์ 
๑) พัฒนาหรือขุดลอกคู คลอง และจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้งอย่างยั่งยืน 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู และนักเรียน ให้เป็นผู้มีที่

คุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3) ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน/

ชุมชน พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

4) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
5) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น

และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมทั่วทั้งเทศบาล 
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6) พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษ ์สืบสานต่อ และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

7) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
และสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 

8) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและ
สถานที่ส าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางบก 

9) พัฒนา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม้ ให้มี
ความอุดมสมบูรณ ์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบ
ก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลมะค่า 
ยุทธศาสตร์ที่  1   การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

แนวทางการพัฒนา 
 1) ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เมื่อปี 2538 เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
  2) พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ งอย่างมีระบบโดยการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐอื่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 
 3) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เข้าใจเรื่องการใช้น้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 

 1) ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลต าบลมะค่ า ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานด้านการศึกษา 
 2) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้มีคุณภาพ 
ทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 3) สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 4) สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชน เพ่ือเพ่ิมทักษะของประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในทุกด้าน 
 5) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 

 1) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดี มีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิต โดย
ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
 2) ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
สากล  
 3) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) เพ่ือหารูปแบบใหม่ ๆ และ
ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

 4) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น และส่งเสริมการกระจายสินค้า 
 5) สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือกเพ่ือลดการท านา เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การเกษตร และส่งเสริมการด าเนินตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
 6) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค เพ่ือจ าหน่ายและเพ่ือ
การอนุรักษ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพฒันาสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

 1) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นผู้น าการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ 
 2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน น าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 3) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 4) ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปใน
อนาคต 
 5) ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพ่ือเตรียม
ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 6) ปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต และการจ าหน่ายยาเสพติด
ในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 

 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ท างานไดอ้ย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีขวัญก าลังใจที่ดี 
 2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน  การ
รักษาพยาบาล การควบคุมปูองกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ปุวยในเขตเทศบาลต าบลมะค่า 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

 1) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง 
 2) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว 
และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 
 3) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นอ่ืน ๆ เพ่ือ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 
 4) ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค  และส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคไดอ้ย่างคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 

 1) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน เพ่ือการ
อนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 



๒๒ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

 2) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มข้ึน 
 3) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
 4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รวม ทั้ง
การด าเนินกิจกรรมด้านนันทนาการและสันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 

 1) ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 2) จัดหาครุภัณฑ์ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา การอบรม การท าวิจัย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ยกระดับการท างานในการบริการประชาชนใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด และเตรียมพร้อม
ในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
 4) บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 5) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในการบริหารและการ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล 
 6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่  9  ด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 

 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
 2) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก 
 3) ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ เพ่ือ 
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 4) สนับสนุนการฝึกอบรม จัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน /
หมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่  10  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

 1) การพัฒนา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ล าคลอง
สาธารณะ และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 2) การรณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
 3) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาภายในประเทศ และช่วยลด
แ ล ะปู อ ง กั น ภั ย คุ ก ค า ม จ า ก ภ า ย น อ ก  ร ว ม ทั้ ง ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ใ น ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ อ า เ ซี ย น 
และประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  



๒๓ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

๒  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ 
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
ด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ อย่าง
มี เหตุ ผล  มี ระ เบี ยบ  วิ นั ย  เคารพกฎหมาย  มี คุณธรรม  จริ ยธรรม  รู้ คุณค่ าของความ เป็ น ไทย 
มีครอบครัวที่มั่นคง  

๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้ า งความมั่ นคงให้ทั่ วถึ ง  ลดความเหลื่ อมล้ า ไปสู่ สั งคมที่ เสมอภาคและ 
เป็นธรรม  

๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่งอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว  

๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๒)  มีทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เ พ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครั ฐ การปูองกันการทุจริ ตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
 
 
 



๒๔ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

ยุทธศาสตรจ์งัหวัดนครราชสีมา   มีทั้งหมด  ๕  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ าเพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปูองสถาบันหลักของชาติ และความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ Smart City, MICE City, Dry 

Port และด้านอ่ืนๆ 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลมะค่า   มีทั้งหมด  ๑๐  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

    รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564       
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

 ล าดับ
ที ่ 

โครงการ งบประมาณ  การเบิกจ่าย  สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

- - - -     
            

รวม - -     

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 ล าดับ

ที ่ 
โครงการ งบประมาณ  การเบิกจ่าย  สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา              647,480   
  

      587,050.00  

ด าเนินการแล้ว   
  -อาหารกลางวัน (ศพด.)  372,400     
  -โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อนวัยเรียน 
 30,000    

  -โครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 30,000     

  -ค่าจัดการเรียนการสอน   129,200     

  
-โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

                  
85,880  

 
  

2 โครงการหนูน้อยปลอดภัยห่างไกลโรค  20,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
      ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
3 โครงการวันก้าวสู่ฝัน  10,000   -  ด าเนินการแล้ว ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
      
4 โครงการแข่งกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลต าบล

มะค่า 
 20,000              15,580  ด าเนินการแล้ว   



๒๖ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

            

ล าดับ
ที ่ 

โครงการ งบประมาณ  การเบิกจ่าย  สถานะด าเนินการ หมายเหตุ 

5 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาล
ต าบลมะค่า 

 145,700   
 

     
  367,296.10  

ด าเนินการแล้ว   

6 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณ
อนุสรณ์) 

                 
247,200  

ด าเนินการแล้ว   

7 โครงการวันระลึกพระคุณแม่  20,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
      ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
8 โครงการวันเด็กแห่งชาติ                   

30,000  
 -  ด าเนินการแล้ว ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

        
9 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านมะค่า  (คงฤทธิบัว

สุวรรณอนุสรณ์) 
                 

540,000  
          522,000  ด าเนินการแล้ว   

รวม  1,680,380.00   1,491,926.10      

 
3. 

 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการเกษตร 

 ล าดับ
ที ่ 

โครงการ งบประมาณ  การเบิกจ่าย  สถานะ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

- -                          -                       -        
        

รวม                          -                       -        
      
      
                        



๒๗ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ล าดับที่  โครงการ งบประมาณ  การเบิกจ่าย  สถานะ

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ                   60,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
      ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน                   25,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
      ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
3 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด                  150,000              30,068  ด าเนินการแล้ว เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
    *ยกเลิกการจัด

กิจกรรม 
ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ                   40,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
      ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
5 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์                   30,000              18,000  ด าเนินการแล้ว   
        
6 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ                  902,200            740,800  ด าเนินการแล้ว   
        
7 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ               3,202,200          2,643,700  ด าเนินการแล้ว   
        
8 โครงการควบคุมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน                   25,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
      ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
9 โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์เพ่ือปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น                   25,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
      ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

รวม  4,459,400.00   3,432,568.00      

      



๒๘ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 ล าดับที่  โครงการ งบประมาณ  การเบิกจ่าย  สถานะ

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1 โครงการตลาดดีมีมาตรฐาน                   10,000                9,145  ด าเนินการแล้ว   
        
2 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                   50,000              49,751  ด าเนินการแล้ว   
        
3 โครงการตรวจสุขภาพประชาชน                   10,000                9,990  ด าเนินการแล้ว   
        
4 โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย                   10,000                7,725  ด าเนินการแล้ว   
        
5 โครงการควบคุมปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน                   15,000              10,185  ด าเนินการแล้ว   
        
6 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลมะค่า                   50,000              41,018  ด าเนินการแล้ว   
        
7 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                   20,000              19,905  ด าเนินการแล้ว   
        
8 โครงการอุดหนุนเงินส าหรับการด าเนินงานตามแนวโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
                 100,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ   

9 โครงการควบคุมปูองกันโรคไข้หวัดนก                   11,670              11,670  ด าเนินการแล้ว   
        

10 โครงการควบคุมปูองกันโรคมือ เท้า ปาก                   10,000                8,875  ด าเนินการแล้ว   
        

11 โครงการฝึกอบรมแกนน าครอบครัว                  350,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
      ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

 รวม   636,670.00   168,264.00      

      



๒๙ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      

 
ล าดับที่  โครงการ งบประมาณ  การเบิกจ่าย  สถานะ

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ชุมชน
บ้านดอนม่วง 

 250,000        240,916.04  ด าเนินการแล้ว   

2 โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ ประปามะค่า 
ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

 500,000        408,869.62  ด าเนินการแล้ว   

3 โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ ประปาสระ
โกรก ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

 500,000        355,013.82  ด าเนินการแล้ว   

4 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟูา  จ านวน  2 เครื่อง                   61,800   -  กันเงิน กันเงินไปด าเนินการในปี พ.ศ.  
      2565   (กิจการประปา) 

 รวม   1,250,000.00   1,004,799.48      

      

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมและกีฬา 
 ล าดับที่  โครงการ งบประมาณ  การเบิกจ่าย  สถานะ

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  50,000  4000 ด าเนินการแล้ว   
        
2 โครงการวันขึ้นปีใหม่  10,000  -  ไม่ได้ด าเนินการ  เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
      ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
3 โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและปกปูองสถาบัน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 30,000   -   ไม่ได้ด าเนินการ  เกิดสถานการณ์การระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

 รวม              90,000.00          4,000.00      



๓๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 ล าดับที่  โครงการ งบประมาณ  การเบิกจ่าย  สถานะ

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น                  350,000        153,735.80  ด าเนินการแล้ว   
        
2 โครงการเทศบาลพบประชาชน                   50,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
      ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลต าบลมะค่า  20,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ เกิดสถานการณ์การระบาดของ 

      ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลต าบลมะค่า  20,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
      ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
5 โครงการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางด าเนิน 

การ 
 20,000              18,000  ด าเนินการแล้ว 

  
  ส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาล     
6 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลมะค่า                   10,000   -  ด าเนินการแล้ว ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
        
7 โครงการรับช าระภาษีเคลื่อนที่                     1,000                  900  ด าเนินการแล้ว   
        
8 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                   50,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
      ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
9 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า 6 ล้อ 6 ตัน จ านวน 1 

คัน 
              2,500,000   -  กันเงิน กันเงินไปด าเนินการในปี พ.ศ. 

2565   (งานปูองกันฯ) 

รวม         3,021,000.00      172,635.80      

   
 

   



๓๑ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 ล าดับที่  โครงการ งบประมาณ  การเบิกจ่าย  สถานะ

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่                     5,000                  816  ด าเนินการแล้ว   
        
2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์                     5,000                  960  ด าเนินการแล้ว   
        
3 โครงการลดอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจร                   25,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
      ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
4 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน                    50,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
      ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร                   70,000   -  ไม่ได้ด าเนินการ เกิดสถานการณ์การระบาดของ 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น   ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

 รวม   155,000.00          1,776.00      

      

10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ล าดับที่  โครงการ งบประมาณ  การเบิกจ่าย  สถานะ

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1 โครงการเรารักสิ่งแวดล้อม                   10,000  0 ด าเนินการแล้ว ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
        เนื่องจากจัดเป็นกิจกรรม 
2 โครงการคัดแยกขยะ                   20,000  0 ด าเนินการแล้ว ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
        เนื่องจากจัดเป็นกิจกรรม 

รวม             30,000.00                     -        

รวมงบประมาณ       11,322,450.00   6,275,969.38      



๓๒ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

 
  

  
 

รวมโครงการทั้งสิ้น   จ านวน  52  โครงการ   เป็นเงินงบประมาณ  11,322,450  บาท 
   

 
- โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน  28  โครงการ เป็นเงิน    6,275,969.38    บาท 

 

 
- โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน  12  โครงการ เป็นเงิน      990,000.00    บาท 

 

 
- โครงการที่กันเงินไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน    2  โครงการ เป็นเงิน    2,561,800.00    บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

 
 

 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ “เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดย
ส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม” เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลมะค่า มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถตอบสนองความ
ต้องการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
มะค่า จึงพิจารณาให้ใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลมะค่าอีกหนึ่งช่องทางด้วย รายละเอียดตาม
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

การตดิตามและประเมนิผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)   

 (www.dla.go.th) 

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


๓๔ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

รายงานการด าเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2564] 

 ชือ่โครงการตามแผน ชือ่รายการงบประมาณ
ประจ าปี 

งบตาม
ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

 ดา้นการพฒันาการศกึษา 

1. โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยการบรหิารสถานศกึษา 

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษา 

647,480.00 587050 587050 60,430.00 

 2. โครงการหนูนอ้ย
ปลอดภยัหา่งไกลโรค  

โครงการหนูนอ้ย
ปลอดภยัหา่งไกลโรค 

20,000.00 0 0 20,000.00 

 3. โครงการวันกา้วสูฝั่น  โครงการวันกา้วสูฝั่น 0 0 0 0 

 4. โครงการแขง่ขนักฬีาสี

ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กกอ่นวัย
เรยีนเทศบาลต าบลมะคา่  

โครงการแขง่ขนักฬีาส ี
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กกอ่น
วัยเรยีนเทศบาลต าบล
มะคา่ 

20,000.00 15,580.00 15,580.00 4,420.00 

 5. โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
กอ่นวัยเรยีนเทศบาลต าบล
มะคา่  

คา่อาหารเสรมิ (นม) 
(ยกเลกิ) 

392,900.00 367,296.10 367,296.10 25,603.90 

 6. โครงการอดุหนุน
คา่อาหารกลางวันโรงเรยีน
บา้นมะคา่ (คงฤทธบิวั
สวุรรณอนุสรณ์)  

โครงการอดุหนุน
คา่อาหารกลางวัน
โรงเรยีนบา้นมะคา่ (คงฤ
ทธบิวัสวุรรณอนุสรณ์) 

540,000.00 522,000.00 522,000.00 18,000.00 

 7. โครงการวันเด็ก
แหง่ชาต ิ 

โครงการวันเด็กแหง่ชาต ิ 0 0 0 0 

 8. โครงการวันระลกึ
พระคณุแม ่ 

โครงการวันระลกึพระคณุ
แม ่

20,000.00 0 0 20,000.00 

 9. โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) โรงเรยีนบา้นมะคา่ 
(คงฤทธบิวัสวุรรณ
อนุสรณ์)  

คา่อาหารเสรมิ (นม) 
(ยกเลกิ) 

392,900.00 367,296.10 367,296.10 25,603.90 

  
ดา้นการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

10. โครงการจัดการ
เลอืกตัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่
และสมาชกิสภาทอ้งถิน่  

โครงการจัดการเลอืกตัง้
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และ
สมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

350,000.00 153,735.80 153,735.80 196,264.20 

 11. โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน  

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

50,000.00 0 0 50,000.00 

 12. โครงการปรับปรงุแผน
ทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิ  

โครงการปรับปรงุแผนที่
ภาษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิ 

50,000.00 0 0 50,000.00 

 13. โครงการรับช าระภาษี
เคลือ่นที ่ 

โครงการรับช าระภาษี
เคลือ่นที ่

1,000.00 900 900 100 

       
 



๓๕ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

ชือ่โครงการตามแผน ชือ่รายการงบประมาณ
ประจ าปี 

งบตาม
ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

       
 14. โครงการจา้งหน่วยงาน

หรอืสถานบนัภายนอกที่่

เป็นกลางด าเนนิการส ารวจ
ความพงึพอใจในการ
ใหบ้รกิารประชาชนของ
เทศบาล  

โครงการจา้งหน่วยงาน
หรอืสถาบนัภายนอกที่
เป็นกลางด าเนนิการ
ส ารวจความพงึพอใจใน
การใหบ้รกิารประชาชน
ของเทศบาล 

20,000.00 18,000.00 18,000.00 2,000.00 

  

15. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถิน่
เทศบาลต าบลมะคา่  

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถิน่
เทศบาลต าบลมะคา่ 

10,000.00 0 0 10,000.00 

  

16. โครงการเสรมิสรา้ง
คณุธรรมจรยิธรรมบคุลากร
เทศบาลต าบลมะคา่  

โครงการเสรมิสรา้ง
คณุธรรมจรยิธรรม
บคุลากรเทศบาลต าบล
มะคา่ 

20,000.00 0 0 20,000.00 

  

17. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบคุลากรเทศบาล
ต าบลมะคา่  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บคุลากรเทศบาลต าบล
มะคา่ 

20,000.00 0 0 20,000.00 

  

ดา้นการพฒันาสงัคม 

18. โครงการพัฒนา
คณุภาพชวีติผูส้งูอายแุละผู ้
พกิาร  

โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชวีติผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 

60,000.00 0 0 60,000.00 

  

19. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 

25,000.00 0 0 25,000.00 

  

20. โครงการสง่เสรมิ
อนามยัเจรญิพันธุเ์พือ่
ป้องกนัการตัง้ครรภใ์น
วัยรุน่  

โครงการสง่เสรมิอนามยั
เจรญิพันธุเ์พือ่ป้องกนั
การตัง้ครรภใ์นวัยรุน่ 

25,000.00 0 0 25,000.00 

  

21. โครงการกฬีาตา้นยา
เสพตดิ  

โครงการกฬีาตา้นยาเสพ
ตดิ 

150,000.00    30,068.00     30,068.00  119,932.00 

  

22. โครงการควบคมุ
ป้องกนัและแกปั้ญหายา
เสพตดิในชมุชน  

โครงการควบคมุป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ตดิในชมุชน 

25,000.00 0 0 25,000.00 

  

23. โครงการฝึกอบรม
พัฒนาการทักษะการ
ประกอบอาชพี  

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะการประกอบอาชพี 

40,000.00 0 0 40,000.00 

  

24. โครงการสนับสนุนเบีย้
ยงัชพีผูป่้วยเอดส ์ 

เบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส ์ 30,000.00 18,000.00 18,000.00 12,000.00 

  

25. โครงการสนับสนุนเบีย้
ยงัชพีคนพกิาร  

เบีย้ยงัชพีความพกิาร 902,200.00 740,800.00 740,800.00 161,400.00 

  

26. เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ 3,202,200.00 2,643,700.00 2,643,700.00 558,500.00 

  



๓๖ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

ชือ่โครงการตามแผน ชือ่รายการงบประมาณ
ประจ าปี 

งบตาม
ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

  
ดา้นการพฒันาสาธารณสขุ 

27. โครงการตลาดดมีี
มาตรฐาน  

โครงการตลาดดมีี
มาตรฐาน 

10,000.00 9,145.00 9,145.00 855 

 228. โครงการป้องกนัและ
ควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก  

โครงการป้องกนัและ
ควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก 

50,000.00 49,751.00 49,751.00 249 

 29. โครงการตรวจสขุภาพ
ประชาชน  

โครงการตรวจสขุภาพ
ประชาชน 

10,000.00 9,990.00 9,990.00 10 

 30. โครงการฝึกอบรมแกน
น าครอบครัว  

โครงการฝึกอบรมแกน
น าครอบครัว 

0 0 0 0 

 31. โครงการอาหารสะอาด
รสรสชาตอิรอ่ย  

โครงการอาหารสะอาด
รสชาตอิรอ่ย 

10,000.00 7,725.00 7,725.00 2,275.00 

 32. โครงการควบคมุ
ป้องกนัโรคขาดสารไอโอ
ดนิ  

โครงการควบคมุป้องกนั
โรคขาดสารไอโดดนี 

15,000.00 10,185.00 10,185.00 4,815.00 

 33. โครงการอดุหนุนเงนิ
ส าหรับการด าเนนิงานตาม
โครงการพระราชด ารดิา้น
สาธารณสขุ  

โครงการอดุหนุนเงนิ
ส าหรับการด าเนนิงาน
ตามแนวโครงการ
พระราชด ารดิา้น
สาธารณสขุ 

100,000.00 0 0 100,000.00 

 34. โครงการสตัวป์ลอด
โรคคนปลอดภยัจากโรค
พษิสนัุขบา้  

โครงการสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สนัุขบา้ 

20,000.00 19,905.00 19,905.00 95 

 35. โครงการควบคมุ
ป้องกนัโรคไขห้วดันก  

โครงการควบคมุป้องกนั
โรคไขห้วดันก 

11,670.00 11,670.00 11,670.00 0 

 36. โครงการควบคมุ
ป้องกนัโรคมอื เทา้ ปาก  

โครงการควบคมุป้องกนั
โรคมอืเทา้ปาก 

10,000.00 8,875.00 8,875.00 1,125.00 

 37. โครงการกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพ 
เทศบาลต าบลมะคา่  

โครงการสมทบกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพ
เทศบาลต าบลมะคา่ 

50,000.00 41,018.00 41,018.00 8,982.00 

  
ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

38. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ พรอ้ม
ตดิตัง้โคมไฟสอ่งสวา่ง 
ชมุชนบา้นดอนมว่ง  

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพรอ้มตดิตัง้
โคมไฟสอ่งสวา่ง ชมุชน
บา้นดอนมว่ง 

250,000.00 240,916.04 240,916.04 9,083.96 

 39. โครงการขยายเขต
ตดิตัง้หมอ้แปลงขนาด 50 
เควเีอ ประปามะคา่ ต.
มะคา่ อ.โนนสงู จ.
นครราชสมีา  

โครงการขยายเขตตดิตัง้
หมอ้แปลงขนาด 50 เควี
เอ ประปามะคา่ ต.มะคา่ 
อ.โนนสงู จ.นครราชสมีา 

500,000.00 408,869.62 408,869.62 91,130.38 

 40. โครงการขยายเขต
ตดิตัง้หมอ้แปลงขนาด 50 
เควเีอ ประปาสระโกรก ต.
มะคา่ อ.โนนสงู จ.
นครราชสมีา  

โครงการขยายเขตตดิตัง้
หมอ้แปลงขนาด 50 เควี
เอ ประปาสระโกรก ต.
มะคา่ อ.โนนสงู จ.
นครราชสมีา 

500,000.00 355,013.82 355,013.82 144,986.18 

 



๓๗ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

ชือ่โครงการตามแผน ชือ่รายการงบประมาณ
ประจ าปี 

งบตาม
ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

 ดา้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และกฬีา 

41. โครงการเทดิทนู
สถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ 

รายจา่ยเกีย่วกบัการ
รับรองและพธิกีาร 

50,000.00 4,000.00 4,000.00 46,000.00 

 42. โครงการวันขึน้ปีใหม ่ รายจา่ยเกีย่วกบัการ
รับรองและพธิกีาร 

10,000.00 0 0 10,000.00 

 43. อดุหนุนโครงการรัฐพธิี
อ าเภอโนนสงู  

โครงการสนับสนุนการจัด
งานรัฐพธิแีละปกป้อง
สถาบนัประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
อ าเภอโนนสงู จังหวดั
นครราชสมีา 

30,000.00 0 0 30,000.00 

 ดา้นการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

44. โครงการป้องกนัและ
ลดอบุตัเิหตทุางถนน
ในชว่งเทศบาลการปีใหม ่ 

โครงการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม ่

5,000.00 816 816 4,184.00 

 45. โครงการป้องกนัและ
ลดอบุตัเิหตทุางถนน
ในชว่งเทศบาลสงกรานต ์ 

โครงการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนนในชว่ง
เทศกาลสงกรานต ์

5,000.00 960 960 4,040.00 

 46. โครงการลดอบุตัเิหตุ
และเสรมิสรา้งวนัิยจราจร  

โครงการลดอบุตัเิหตแุละ
เสรมิสรา้งวนัิยจราจร 

25,000.00 0 0 25,000.00 

 47. โครงการฝึกอบรมและ
ซอ้มแผนป้องกนัฝ่ายพล
เรอืน  

โครงการฝึกอบรมและ
ซอ้มแผนป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรอืน 

3,000.00 0 0 3,000.00 

 48. โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชดุปฏบิตักิารจติ
อาสาภยัพบิตัปิระจ าองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  

โครงการฝึกอบรมชดุ
ปฏบิตักิารจติอาสาภยั
พบิตัปิระจ าองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

0 0 0 0 

 ดา้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

49. โครงการเรารัก
สิง่แวดลอ้ม  

โครงการเรารัก
สิง่แวดลอ้ม 

10,000.00 0 0 10,000.00 

 50. โครงการคัดแยกขยะ  โครงการคดัแยกขยะ 20,000.00 0 0 20,000.00 

 ครภุณัฑ ์

51. ครภุณัฑย์านพาหนะ
และขนสง่  

รถบรรทกุ (ดเีซล) แบบ
บรรทกุน ้า 6 ลอ้ 6 ตัน 

2,500,000.00 0 0 2,500,000.00 

 52. ครภุณัฑเ์กษตร  จัดซือ้เครือ่งสบูน ้าแบบ
หอยโขง่ชนดิใชม้อเตอร์
ไฟฟ้า จ านวน 2 เครือ่ง 

61,800.00 0 0 61,800.00 

 



๓๘ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

        
 
 

 
 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลมะค่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลมะค่า ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมี
ผลต่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลมะค่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งมี
ความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลและโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของเทศบาลต าบลมะค่า โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง
กันยายน ๒๕๖4)  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



๓๙ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นและยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เทศบาลต าบลมะค่า                                                               . 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ของเทศบาล 
  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล 
  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา

ท้องถิ่นของเทศบาล 
  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของเทศบาล 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
        การพัฒนาของเทศบาล 

  

 
 

 



๔๐ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เดือน
ตุลาคม ๒๕63 – กันยายน ๒๕๖4) 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลมะค่า   . 
ส่วนที่  ๒    การติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลมะค่า  

2.1  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

งบประมาณ โครงการ 
(เป้าหมาย) งบประมาณ โครงการ 

(เป้าหมาย) งบประมาณ โครงการ 
(เป้าหมาย) งบประมาณ โครงการ 

(เป้าหมาย) งบประมาณ โครงการ 
(เป้าหมาย) งบประมาณ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อ
แนวทางพระราชด าร ิ

1 384,000.- 1 490,000.- 1 485,000.- 1 960,000.- 1 960,000.- 5 3,279,000.- 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 9 2,279,410.- 13 2,627,410.- 14 4,553,680.- 14 4,553,680.- 14 2,428,680.- 64 16,442,860.- 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 11 4,899,000.- 11 4,955,000.- 10 5,220,000.- 11 5,448,900.- 9 5,510,000.- 52 26,032,900.- 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 12 770,000.- 12 770,000.- 12 725,000.- 13 733,900.- 12 725,000.- 61 3,723,900.- 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 
17 6,980,011.- 23 11,865,300.- 18 4,892,000.- 13 6,060,600.- 10 4,385,600.- 81 34,183,511.- 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

9 606,000.- 9 606,000.- 8 556,000.- 8 556,000.- 9 706,000.- 43 3,030,000.- 

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

17 2,209,000.- 21 2,635,000.- 12 1,300,000.- 15 1,822,000.- 13 1,524,000.- 78 9,490,000.- 

๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

7 455,000.- 8 555,000.- 9 775,000.- 10 3,275,000.- 9 775,000.- 43 5,835,000.- 

 ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 180,000.- 2 80,000.- 3 180,000.- 2 80,000.- 2 80,000.- 12 600,000.- 

รวมท้ังสิ้น 86 18,762,421.- 100 24,583,710.- 87 18,686,680.- 87 23,490,080.- 79 17,094,280.- 439 102,617,171.- 



๔๑ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

   
2.2  โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา  

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

งบประมาณ โครงการ 
(เป้าหมาย) งบประมาณ โครงการ 

(เป้าหมาย) งบประมาณ โครงการ 
(เป้าหมาย) งบประมาณ โครงการ 

(เป้าหมาย) งบประมาณ โครงการ 
(เป้าหมาย) งบประมาณ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อ
แนวทางพระราชด าร ิ

1 384,000.- 1 490,000.- 1 485,000.- 1 960,000.- 1 960,000.- 5 3,279,000.- 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 9 2,279,410.- 13 2,627,410.- 14 4,553,680.- 14 4,553,680.- 14 2,428,680.- 64 16,442,860.- 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 11 4,899,000.- 11 4,955,000.- 10 5,220,000.- 11 5,448,900.- 9 5,510,000.- 52 26,032,900.- 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 12 770,000.- 12 770,000.- 12 725,000.- 13 733,900.- 12 725,000.- 61 3,723,900.- 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 
17 6,980,011.- 23 11,865,300.- 18 4,892,000.- 13 6,060,600.- 10 4,385,600.- 81 34,183,511.- 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

9 606,000.- 9 606,000.- 8 556,000.- 8 556,000.- 9 706,000.- 43 3,030,000.- 

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

17 2,209,000.- 21 2,635,000.- 12 1,300,000.- 15 1,822,000.- 13 1,524,000.- 78 9,490,000.- 

๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

7 455,000.- 8 555,000.- 9 775,000.- 10 3,275,000.- 9 775,000.- 43 5,835,000.- 

 ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 180,000.- 2 80,000.- 3 180,000.- 2 80,000.- 2 80,000.- 12 600,000.- 

รวมท้ังสิ้น 86 18,762,421.- 100 24,583,710.- 87 18,686,680.- 87 23,490,080.- 79 17,094,280.- 439 102,617,171.- 



๔๒ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

 
แบบท่ี  ๓   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลมะค่าตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เทศบาลต าบลมะค่า                            . 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานรอบปี  (เดือนตุลาคม ๒๕63 – กันยายน ๒๕๖4) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

การติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลมะค่า 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ปรากฏ

ในแผนฯ  
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทาง  

 พระราชด้าริ 
1 0 0 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 14 9 64.30 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 0 0 0 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 11 9 81.82 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 13 11 84.62 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 13 4 30.77 
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 

 - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
8 3 37.50 

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 15 9 60.00 
๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 

 และทรัพย์สิน 
10 5 50.00 

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2 2 100.00 

รวม 87 52 59.77 

 
หมายเหตุ : รวมรายการครุภณัฑ์ตามแบบ ผ – 03 ท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 



๔๓ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการการ
ประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้และเกิดผลอย่างไรในภาพรวมของจังหวัด ท าการสรุปผลจากการน า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้แล้วเกิดผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างไร
ในภาพรวมของจังหวัด พร้อมทั้งเสนอแนะในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด ในอนาคตได้    

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
เทศบาลต าบลมะค่า เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลมะค่า และการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  สรุปผลจากการน ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลมะค่าไปใช้แล้วเกิดผลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)     

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่า ได้
ด าเนินการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดย
สรุปผลดังนี้ 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
ของเทศบาลต าบลมะค่า 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.18 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.91 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖0 52.73 

๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (9.73) 
๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (9.55) 
๓.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (9.09) 
๓.4  วสิัยทัศน์ (๕) (4.82) 
๓.5  กลยุทธ ์ (5) (4.82) 
๓.6  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (4.73) 
๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (4.73) 
๓.8  แผนงาน (5) (4.82) 
๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (4.73) 

รวม ๑๐๐ 89.82 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 

ตามแบบตดิตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



๔๔ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

 
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

ของเทศบาลต าบลมะค่า (คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 9.73 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 9.18 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 9.27 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 9.45 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  ๖๐ 56.45 

๕.๑   ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (๕) 4.91 
๕.๒   ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (๕) 4.82 
๕.๓   เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 4.82 
๕.๔   โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (๕) 4.82 
๕.๕   เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
(๕) 4.82 

๕.๖   โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (๕) 4.55 
๕.๗   โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (๕) 4.73 
๕.๘   โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ  
(๕) 3.82 

๕.9   งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (๕) 4.73 
 ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) 4.91 
 ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 4.73 
 ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   (๕) 4.82 

รวม ๑๐๐ 94.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๕ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

การด าเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 75    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     

ผลการติดตามและประเมินการด าเนินโครงการ คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   3   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ ร้อยละ คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) 87 - - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

52 59.77 4 

เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

49 56.32 4 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4  (เดือน ตุลาคม ๒๕63 - 
กันยายน ๒๕๖4) 

28 32.18 3 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) 

 
 

ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินการโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ  ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  

ผลการติดตามประเมินผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕63 - กันยายน ๒๕๖4) 

28 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
 
 



๔๖ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   
ของเทศบาลต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ี 
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑ มีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ๕ 
๒ คุณภาพยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ 4.49 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ๕ ๔.71 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ 3 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒7.20 

 
ข้อคิดเห็น   

ผลจากการประเมินของคณะกรรมการมีความเห็นว่า ข้อมูลพ้ืนฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ มีความชัดเจนและค่อนข้างดี ยุทธศาสตร์การพัฒนามีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา และยังมี
ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

ในส่วนของยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลมะค่านั้น ยังมีบางยุทธศาสตร์ที่ไม่มีโครงการปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แต่โดยรวมถือว่าค่อนข้างที่จะครอบคลุมยุทธศาสตร์ เรื่อง
การมีแผนพัฒนาที่มากกว่าที่น ามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ซึ่งมีเพียงบางส่วนนั้น จึงอาจท าให้
ขาดโอกาสในการพัฒนาไปตามช่วงปีที่ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมะค่าก็เข้าใจได้ว่ามีจ านวนงบประมาณด้านการพัฒนาที่ จ ากัด เพราะต้องแบ่งสรร
งบประมาณไว้ไปจ่ายในด้านอ่ืน ๆ ด้วย ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในอนาคตควรจะลด
โครงการที่ไม่ได้น ามาจัดท างบประมาณและโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควรจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับจ านวนงบประมาณที่สามารถน ามาด าเนินการได้จริง 

ส่วนโครงการที่ ได้บรรจุอยู่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 นั้น เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการได้อย่างที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีไม่ได้คาดหมายและเกินกว่าจะควบคุมได้   
 
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลมะค่า บรรลุเปูาหมายที่ได้ก าหนดเอาไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกฉบับ จึงมีความเห็นตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลมะค่า ให้ผู้บริหารเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการให้ทันตามปีงบประมาณเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลมะค่าต่อไป   
 
 


