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ส่วนที ่ ๑ 
 

บทน ำ 
 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากข้ึน 
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  
เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถ่ินของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีหน้ำท่ีจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถด าเนินงานได้ตามเปา้หมายทีว่างไว้  จึงจ าเป็นต้องมกีาร
ก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วย
เหตผุลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซอ้นที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสญูเปล่าของหน่วยงานทีซ่้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะ
มีแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรอืได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
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ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) 
ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่
เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  
การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้อง
ใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย
ค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วข้ึนอยู่กับความจ าเป็น
และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระ
ต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคน
เดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  
เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่ง
ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดู ว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรพัยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจงึเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถ่ิน  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจดัต้ังข้ึนก็ตามหรอืจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ประชาชนในท้องถ่ินล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองหล่ม  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จะต้องด าเนินการ ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 
29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี” 
 

ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
  

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหล่ม    จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ข้ึน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมนิประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนน้ันด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แตเป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดข้ึนถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถ่ินได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่
ของท้องถ่ินหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมนิผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถ่ินน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ 
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  
ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



~ ๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   

 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ิน  และ
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบ
ประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ 

 
 
 
 

 
 
 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 



~ ๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   

ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด
และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งาน
ต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและ
จะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสทีจ่ะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค
ลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึน  ตั้งรับให้มั้นเพื่อรอโอกาสและ
สุดท่ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเรง่รบีด าเนินการสิง่เหลา่น้ีจะถูกค้นพบเพือ่ให้เกิดการพฒันาท้องถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเข้มแข็งและมีความยัง่ยืน  เป้นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 
๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 
 
 

 
 
 

๒.  วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผล 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ขั้นตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนท่ี ๕    
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถ่ิน  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ 
(๕)   
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ่

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ดังนี ้    

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปคกรง
ส่วนท้องถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931  ลงวันที่ ๑5  พฤษภาคม ๒๕62  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แนวทางพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มอืดังกลา่วคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๔.๑  กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง (adequacy)  
ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

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

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2562 
-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564)  

แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน  

 
 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   

   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถ่ิน  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถ่ิน   

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากข้ึน มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีข้ึน     
๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินท้องถ่ินยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถ่ินมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการทีด่ าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 
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(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   

  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ

พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        
(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 

   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้ อง
หรือไม่  

๔.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถ่ิน  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นกา
รวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถ่ิน  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึน
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) รวมทั้งที่เพิ่มเติม

และเปลี่ยนแปลง  
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๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปทีี่ผ่านมาละปีปจัจบุัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจ้ากการติดตามและประเมนิผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วงิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี ้

๕.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี ้
  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถ่ิน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถ่ิน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ดังนี ้

รำยไตรมำส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  1  ปีงบประมำณ 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  กันยายน          
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการตดิตามและประเมินผล 
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(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรบัการติดตามและประเมนิผล เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธ้ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถ่ิน  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยูจ่ริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  
๕.๒  วิธีในกำรตดิตำมและประเมินผล 

(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   
ด าเนนิการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล

มาวิเคราะห์  เปรียบเที่ยบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่ 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี ้  

๖.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

 
 
 
 
 
 
 

๖.  เครือ่งมอืท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังน้ี 
แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๒  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลใน 
               ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

       หนองหล่มในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 
               ต าบลหนองหล่ม (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๖.๓  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
ก าหนดใหผู้้รบัผิดชอบโครงการเป็นผู้รบัผิดชอบด าเนินการตดิตามโครงการโดยผู้รบัผิดชอบโครงการ

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

 
 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าใหเ้สร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบติ เป้นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 

๗.  ประโยชน์ของการตดิตามและประเมินผล  
 
 

http://www.dla.go.th/
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๕)  ท าให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการท างานของแผนงานให่มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

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

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน า โครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหลา่น้ีได้ปผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าใหเ้กดิความกระจา่งชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสยีให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
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๑)  ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถ่ินจันทร์  ปลัดเทศบาลต าบลหนองหล่ม   ประธานกรรมการ 
๒)  นายวิเชียร บัวนาค   สมาชิกสภาเทศบาล             กรรมการ 
๓)  นางไพบุญ  เรือนสอน สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ    
๔)  นายเชิด จันทรวงค์   ผู้แทนประชาคมทองถ่ิน   กรรมการ 
๕)  นายธีรเดช พินิจ    ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน   กรรมการ 
๖)  พัฒนากรต าบลหนองหล่ม      ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
๗)  เกษตรต าบลหนองหล่ม  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
๘)  นางสาวศิริภรณ์ ธิวงค์ษา หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ 
๙)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๐) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่พริก ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๑) นายเดชา พินิจ   สมาชิกสภาเทศบาล             เลขานุการกรรมการ 
      
 
 

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

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
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ส่วนที ่๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
ว่า  มีมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนและ
กระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคต
อันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงข้ึน มีอัตราก าลังมากข้ึน 
รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มข้ึนตามกันไปด้วยจากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งจะต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอน
ภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด  เพื่อที่จะ
สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะต้องเร่งก าหนดจดุหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคลอ้งกับจุดมุง่หมายในการพัฒนาอย่างเปน็ระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนา
ในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะสามารถ
บริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพปัญหา/
ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก าหนด
ภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การก าหนด
แผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้
ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 
หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนา
และการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะหากไม่มี
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมี
ปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร ์
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ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคลอ้งกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 

1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

 วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 ๑.๒  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ 
 พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 1.  
 ๑.๔ ประเทศไทยมบีทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 
 ระหว่างประเทศ 
 ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
           ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พฒันาแล้วเศรษฐกจิเติบโตอย่างมเีสถียรภาพและยัง่ยืน 

 
          ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสงูข้ึน                                                                
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

  
 ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

      ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนบัสนุนต่อการพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต 
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
      ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
          ๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา  

 เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
      ๔.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพฒันา การพึ่งตนเองและการจัด        

 การตนเอง เพื่อสร้างสงัคมคุณภาพ 
     5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้   

  อย่างยั่งยืน มีสมดลุ  
     ๕.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ลดผลกระทบทางลบ  

 จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกจิของประเทศ ๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มดลุภายในขีดความสามารถของระบบนเิวศ  

 ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพือ่ก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
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    6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง   

 ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส  
 ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เลก็ลง พร้อมปรับตัวให้ทันตอ่การเปลีย่นแปลง  
 ๒.๓ ภาครัฐมีความโปรง่ใส ปลอดการทจุริตและประพฤติมชิอบ  
 ๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 
1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

       1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

       2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ 

ต่ าสุด  
๒.๒ เพื่อให้คนไทยทกุคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
๒.๓ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

      3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการ 

เพิ่มรายได้ต่อหัว     
๓.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและ 

รายได้ใหม่  
                     3.1 เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม  

3.1. เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน    
การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ    

3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี  

3.๒.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ผลิตของ สินค้าและบริการ  

3.๒.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อให้
ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง  

3.๒.3 เพื่อเร่งผลกัดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพมาตรฐ าน
และความปลอดภัยในตลาดโลก   

3.๒.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็น มิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม   
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๓.๒.๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่ เศรษฐกิจฐาน
บริการที่เข้มแข็งข้ึน รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน    

๓.๒.๖ เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้สนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ   

๓.๒.๗ เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

๓.๒.๘ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้  
สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  
      4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
 ๔.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ  
  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน  
  ๔.๔พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรอืนกระจกและการปรบัตัวเพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรบัมือกบัภัยพิบัติ 
     5. ด้านความมั่นคง 
  ๕.๑ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกันปัญหาภัย
คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  ๕.๒ เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
 จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทาง 
ทหารและภัยคุกคามอื่นๆ   
  ๕.๓ เพื่อเสริมสรา้งความรว่มมือด้านความมั่นคงกบัมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบ
สุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  ๕.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
    6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  ๑.๑ เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเลก็ มีการบรหิารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  ๑.๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถ่ิน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  ๑.๓ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  ๑.๔ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ 
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน ๒ 
   7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ๑.๑ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก 
ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ    
                     สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชน   
  ๑.๒ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
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  ๑.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้ง
ประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ ความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่  
ผู้ใช้บริการ  
  ๑.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าประปาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา      และสร้างกลไกการบริหาร 
จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  ๑.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการน าเข้าจาก 
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
    8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๘.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้ันก้าวหน้า 
ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบรกิารเปา้หมาย  
   ๘.๒ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กบัเกษตรกรรายยอ่ย วิสาหกจิ ชุมชน และ
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม   
  ๘.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
  ๘.๔ เพื่อบรูณาการระบบบรหิารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ให้สามารถ 
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
   9. การพัฒนาภาคเมืองและพื นท่ีเศรษฐกิจ 
  ๙.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น  
  ๙.๒ เพื่อพฒันาเมอืงศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยูส่ าหรับคนทกุกลุม่  
  ๙.๓ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  ๙.๔ เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ การ
พัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
  ๑๐.๑ เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเช่ือมโยงส าคัญของแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
  ๑๐.๒ เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการ
ผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
  ๑๐.๓ เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ 
ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น 
(Sustainable Development Goals: SDGs)   
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 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด   

1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  (เชียงราย-พะเยา-แพร-่น่าน) 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 

  “ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา   
                    สินค้าเกษตรปลอดภัย      ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพฒันาการค้า การลงทุน และโลจสิติกส์เช่ือมอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงและเตรียมพร้อมรบัความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

2. การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิม่มลูค่า
สินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

3. พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพฒันาสงัคม การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ วัฒนธรรมเละสุขภาพ เพื่อ
เป็นฐานการพฒันาชุมอย่างยั่งยืน 

4. ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการบรหิารจัดการสิ่งแวดลอ้มโดยการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

5.  

1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ๔  ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕6๕ )  
วิสัยทัศน์     

“แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพื้นทีเ่ป้าหมายเดมิและขยายในพื้นที่เป้าหมายใหม่  
 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสมัพันธ์กบัประเทศเพื่อนบ้าน และขยายมลูค่าการค้า
ชายแดน 
 3. ส่งเสรมิและพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยว เชิงอนรุักษ์เรยีนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ 
 4. ส่งเสรมิใหป้ระชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี        มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพิ่มทกัษะและสมรรถนะ ของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 5. ส่งเสรมิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบ  มีส่วนร่วม 
 6. ส่งเสรมิความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
เป้าประสงค์รวม : 

จังหวัดมพีื้นที่เกษตรปลอดภัย มีช่องทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว ประชาชนมีรายได้ 
มีความเป็นอยูท่ี่ดี มีมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การค้าชายแดน มีความมั่นคงปลอดภัยชุมชนเข้มแข็งมาก
ข้ึน และมีทรพัยากรธรรมชาติที่ยัง่ยืน ภายใต้การร่วมอยู่กันเป็นประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑   

ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 
 1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 2. จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึน และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
 3. จังหวัดมีมูลค่า การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพิ่มข้ึน 
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กลยุทธ์ : 
1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ 
2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชด าริ 
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตร และผู้ประกอบการเพือ่เพิม่ขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
4. การพัฒนาการค้า การลงทุน 

แนวทางพัฒนา   
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ โดยใช้เทค โนโลยี

นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าแบบครบวงจร 
2. ส่งเสรมิและพัฒนาการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริในพื้นที่ 
3. ส่งเสรมิโครงการตามแผนพฒันาชนบทเชิงพื้นทีป่ระยุกตต์ามพระราชด าริ )ปรดทองหลงัพระ(  
4. น้อมน าและประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
5. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สภาบันเกษตร และผูป้ระกอบการ เพื่อเพิม่ 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
6. การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับการเช่ือมโยงกบัประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง) GMS(  อาเซียน  

)AC  (และ ประเทศกลุ่ม BIMSTEC   
7. ส่งเสรมิการค้า การลงทุน กับประเทศในกลุ่ม GMS และส่งเสริมความสมัพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค ใน

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง )GMS  (อาเซียน ) AC( ประเทศกลุ่ม BIMSTEC  และประเทศคูค้า 
8. พัฒนาแหล่งน้ าและเส้นทางคมนาคมเพื่อสนบัสนุน การผลิตและการตลาด สินค้าเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒   
ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 
1. จังหวัดมรีายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

 2. พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวข้ามพรมแดน เชิงนิเวศเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิง
เกษตรและเชิงสุขภาพ  
 3. ยกระดบัคุณภาพโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สินค้าและบริการ และบุคลากรด้านการทอ่งเทีย่ว 
          4. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสทิธิภาพ 
          5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและสื่อสังคมออนไลน์ 
กลยุทธ ์1. การพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว สินค้า และบรกิาร 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวก 
 3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร 

4. การบริหารจัดการ 
 5. การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
แนวทางการพัฒนา   

1. พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวให้มีมลูค่าเพิ่ม/ทันสมัย/ได้มาตรฐานสากล 
 2. ยกระดับตลาดการค้าชายแดนให้มีความหลากหลายในสนิค้าและบรกิาร อีกทั้งอนรุักษ์รปูแบบตลาดนัด
ของชาวบ้านไทย-ลาว 
 3. พัฒนาแหล่งเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน/ชาติพันธ์ุ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 4. สร้างแหลง่ท่องเที่ยวใหม่ และส่งเสริมให้มีกจิกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวอยู่นานและใช้จ่ายมากขึ้น 
 5. เพิ่มสิง่อ านวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานทีท่อ่งเที่ยว 
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 6. พัฒนาเมอืงสีเขียว Green & Cross Culture City 
 7. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้มีทักษะในด้านต่างๆ 
 8. จัดกิจกรรมสง่เสรมิการท่องเที่ยวในฤดูต่างๆและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
          9. พัฒนาศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื นฐาน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 
 1. จังหวัดมเีส้นทางคมนาคม และการให้บริการที่เช่ือมต่อในระบบโลจสิติกส์ รองรับการเช่ือมโยงตามแนว
ระเบียงเศรษฐกจิเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor) 
 2. ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพือ่การเกษตรอย่างเพียงพอและยัง่ยืน 
 3. ประชาชนมีไฟฟ้า ประปา ใช้อย่างทั่วถึง  
 4. จังหวัดมโีครงสร้างพื้นฐานที่ด ี
กลยุทธ ์ 
 1. พัฒนาเมอืง  
 2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสรมิการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยูป่ลอดภัย  
          2. ส่งเสรมิและพัฒนาเส้นทางคมนาคม การให้บริการทีเ่ช่ือมต่อในระบบโลจสิติกส์ รองรบัการเช่ือมโยงตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor) 
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  สรา้งคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประขาชน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 

1. พัฒนาสงัคม ชุมชนคุณภาพ มีความเข้มแข็งภายใต้ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ ์

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุม่วัย 
         2. สร้างสังคมเอื้ออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัตศิาสตร์วัฒนธรรมและอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา   

1. ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยในการเข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต   
2. ส่งเสริมการมีอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน  
3. สร้างและพฒันาบุคคลากรบริการทางด้านสุขภาพเพือ่รองรับบรกิารทางการแพทย์ 
4. ส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับกลุม่ GMS และอาเซียน 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ า 
6. ส่งเสรมิการพัฒนาและสร้างสนามกีฬาที่มีมาตรฐานเพือ่รองรบัการแข่งขันกีฬาระดับชาติ  

และนานาชาติ 
7. ส่งเสรมิและพัฒนาสังคมเอื้ออาทรภายใต้การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์และ 

วัฒนธรรมพะเยา 
8. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม  
9. ส่งเสรมิและพัฒนาเครือข่ายการมสี่วนร่วมสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการพฒันาวิชาชีพ

สู่การมีนวัตกรรมและสร้างมลูค่าเพิ่ม         
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 

1. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษและลดการเกิดภาวะโลก
ร้อน 
กลยุทธ ์

1. สง่เสรมิการอนุรกัษ์ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่สเีขียวสร้างความสมบรูณ์ในทุกพื้นที่ 
2. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ า 
3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 
4. ส่งเสรมิให้คนอยูร่่วมกบัป่าอย่างยั่งยืน 
5. สง่เสรมิสนบัสนุนการอนรุักษ์พลังงานและการใช้พลงังานทดแทน 

แนวทางการพัฒนา   
1. ส่งเสรมิการเพิม่พื้นทีส่ีเขียว ในเขตป่า เขตชุมชน และเขตเมือง 

  1.1 การป้องกันและปราบปรามการบุกรกุท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 
  1.2 สร้างจิตส านึก การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.3 ส่งเสริมการปลูกป่า  
 2. สนับสนุนการจัดการดินและน้ า  
  2.1 การสร้างฝายต้นน้ าล าธาร ปลูกแฝกตามแนวพระราชด าริ 
  2.2 เฝ้าระวังและพัฒนาแหลง่น้ าส าคัญ 

  2.3 บริหารจัดการแหลง่น้ า  
3. ส่งเสรมิการบริหารจัดการสิง่แวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
  3.1 ป้องกันแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟป่า 
  3.2 แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า 
  3.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ  
4. ส่งเสรมิการใช้พลังงานทดแทน 
  4.1 ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 

        4.2 ลดปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
  4.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จากพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)  
        4.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการมสี่วนร่วมในการพฒันาพลังงานทดแทนของชุมชนทีม่ีความ
ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
  4.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการมสี่วนร่วมในการอนรุักษ์พลังงานของชุมชนที่มีความต่อเนื่อง
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรตอ่สงิแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ส่งเสรมิความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : 

1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสรมิกระบวนการมสี่วนร่วมในการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 2. แก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดยาเสพติดภายใต้กลไกประชารัฐ 
 3. พัฒนาเครอืข่ายยุติธรรมชุมชนและกลไกอ านวยความเปน็ธรรมทีม่ีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีมาตรฐาน 
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 4. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและระบบการบริหารจัดการในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 5. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านการบรหิารจดัการภัยพิบัติ 
 6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์
 7. เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงและพัฒนาพื้นที่ชายแดน 
 8. ลดการเข้าถึงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
แนวทางการพัฒนา 

1. จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันหลักของชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างยัง่ยืนโดยการมสี่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
 2. บูรณาการสกัดกั้นการน าเข้า เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง จับกมุผูค้้า/ผู้ผลิต บ าบัดผู้เสพ และสร้างภูมิคุมกันให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบรหิารจัดการด้านการอ านวยความเป็นธรรมให้มีประสิทธิภาพ และ
สามารถแก้ไขปญัหาของประชาชนได ้
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรกัษาความสงบเรียบรอ้ยใหเ้ช่ือมดยงกันทุกพื้นที่ และเพิ่ม
ศักยภาพเจ้าหน้าที่องรัฐใหม้ีความพร้อมในการรักษาความมัน่คง ปลอดภัย 
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เพื่อใหแ้รงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบแรงงานที่ถูกกฎหมาย 
และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 6. ป้องกัน แก้ไข และการเตรียมความพรอ้มในการรับมือกบัภัยพิบัติให้กบัประชาชน รวมทั้งน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัต ิ
 7. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการด้านความสงบเรียบรอ้ยตามแนวชายแดน พัฒนาพื้นที่ชายแดนและ
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีประเทศเพื่อนบ้าน 
 8. ลดพื้นที่ กิจกรรม เวลา ร้านค้า และบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระท าผิดกฎหมายแอลกอฮอลอ์ย่างจริงจัง 
โดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา  
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

วิสัยทัศน์ 
 “ท้องถิ่นเข้มแข็ง  แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย  ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 

 
 
 ท้องถ่ิน ชุมชน และหน่วยงานในท้องถ่ิน มีการบริหารจัดการ การท างานแบบบูรณาการร่วมกัน
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน เป็นแหล่งผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม มีความปลอดภัย
และผลผลิตทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สงูข้ึน ภายใต้การเช่ือมโยงศักยภาพการค้า    
การลงทุน การท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง วัฒนธรรมเป็นทอ้งถ่ิน 
ชุมนที่มีความเข้มแข็งภายใต้ประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2561-256๕) 

ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
แนวทางพัฒนา 

๑.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงและสนบัสนุน ระบบเศรษฐกิจ   
     การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
๒.  พัฒนาแหลง่น้ าและบรหิารจัดการน้ า เพื่อประชาชน 

 ๓.  พัฒนา  สนับสนุน  และบริหารจัดการแหลง่ท่องเที่ยว   กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๔.  พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร  เพื่อเพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ศักยภาพ   
     การประกอบอาชีพ  รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาศักยภาพทุนทางสงัคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชน มีภูมิต้านทาน ก าหนดวาระการพัฒนา
เพื่อใหเ้กิดความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การสง่เสรมิอนุรกัษ์ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
๓. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาทกุระดบั   เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถ่ิน 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๕. ส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุม่เป้าหมาย  เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง 
๖. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ  ประชาชน  ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 
๗. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

๑.  อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิง่แวดล้อม เพื่อความยั่งยืน 
 ๒.  พัฒนาศักยภาพชุมชน  เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 3.  ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการสนบัสนุนการบรหิารจัดการ 

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

๑. ปกป้อง  และเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ และเสรมิสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑.  บริหารจัดการองค์กร   ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ  
 ๓.  การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร  และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  ส่งเสริมสนบัสนุนการบรูณาการการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน 
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1.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
แผนพัฒนาต้าบลหนองหล่ม 
 ๑)  วิสัยทัศน์ต้าบล (vision) 

บ้านเมืองน่าอยู่    สังคมเข้มแข็ง    สิ่งแวดล้อมสวยงามอย่างยั่งยืน    สืบสานวัฒนธรรม 
รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เศรษฐกิจดี  ด้ารงชีพอย่างพอเพียง 

๒)  พันธกิจ (Mission) 
ภารกิจหลักท่ี  ๑  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ และการลงทุน                        

ที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 
  ภารกิจหลักท่ี  ๒  พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม เพื่อให้คน ครอบครัว และชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ภารกิจหลักท่ี  ๓  พัฒนาเมืองน่าอยู่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม 
  ภารกิจหลักท่ี  ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินและเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ภารกิจหลักท่ี  ๕  สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชนและชุมชน 

๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ :  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2 :  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสขุ ศาสนา และวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์ท่ี  3 :  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4 :  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอ้ย 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5 :  ส่งเสริมการบรหิารจัดการที่ดีขององค์กรให้มปีระสิทธิภาพ 
 

1.6แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถ่ินและจังหวัดแบบบรูณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดข้ึนจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
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โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  
โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพื่อการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้ เพียงพอ 

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม ่
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปรด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร.   
 

1.7 แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน ้า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือ  หนังสือจังหวัด
พะเยา  ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓/ว 7372  ลงวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพื่อจดัท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ 
ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ินโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญ
กับข้อมูลดารเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้าน
แหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาเพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถ่ิน  โดยได้เน้นให้ท้องถ่ิน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  
เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถ่ินในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้าน
เกษตรและแหล่งน้ าเพื่อเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ได้
ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคม
องค์การบริหารสว่นต าบลแหง่ประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพือ่จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีข้อมูลปัญหาความ
ต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถ่ินอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้ 
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 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหลง่น้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหลง่น้ าทางการเกษตร 
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ส่วนที ่๓ 
 
 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลแผนพฒันาที่ได้ก าหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธ้ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  คือการประเมินผลในเชิง
ปริมาณ  โดยไช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งช้ี
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดข้ึน  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งช้ีการปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(eariy warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดข้ึนว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 
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๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาไดว่้าอะไรจะเกิดข้ึน  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลาน้ันจะหา
วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึนไดทันตอ เหตกุารณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสดุแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประ
สงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ดีข้ึน 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขา
ราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ
๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัตงิาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบง่ช้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
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แบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน 
 
1.แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 20 
3. ยุทธศาสตร์ 60 ประกอบด้วย   
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จงัหวัด (10) (10) 
   3.4 วิสัยทัศน ์ (5) (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (5) (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) (5) 
   3.8 แผนงาน (5) (5) 
   3.9 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5) 

รวม 100 100 
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 9 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 10 10 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
2.4 แผนงานและยทุธศาสตรก์ารพฒันา 10 10 
2.5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 54 
   (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) (5) 
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคลอ้งกบัโครงการ (5) (5) 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) (5) 

   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (5) 
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ 

(5) (3) 

   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4) 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยทุธศาสตรจ์ังหวัด (5) (5) 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มัง่ค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (5) 

   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (5) 
   (10) มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5) 
   (11) มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) (4) 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ (5) (4) 

รวมคะแนน 100 93 



~ ๓๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
   

3.แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 20 
3. ยุทธศาสตร์ 60 ประกอบด้วย   
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จงัหวัด (10) (10) 
   3.4 วิสัยทัศน ์ (5) (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (5) (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) (5) 
   3.8 แผนงาน (5) (5) 
   3.9 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5) 

รวม 100 100 



~ ๓๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
   

4.แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ีได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมลูพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
1.1 ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภู มิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

(20) 
(3) 

(19) 
3 

 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 2 

 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง  การป ศุสั ต ว์  การบริ ก าร  การท่ อ ง เที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 2 

 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

(2) 2 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

 1.8 การส า รวจและจัด เก็บ ข้อมูล เพื่ อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และ
การด า เนินการประชุมประชาคมท้ อง ถ่ิน โดยใ ช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่ ว มรั บป ระ โยชน์  ร่ วม แก้ ปัญหา  ป รึ กษาหา รื อ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 

(3) 2 



~ ๓๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
   

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได้ 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(20) 
(5) 

(18) 
5 

 2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2 
 

 3. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(3) 3 
 

 4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 3 
 

 5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มี
ผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2 

 6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 

3.ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(๖0) 
(10) 

(60) 
10 

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0 
 
 
 
 

(10) 10 



~ ๓๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
   

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 

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

(10) 10 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) 5 

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่
ชัดเจน 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเ ร่ืองใดเ ร่ืองหน่ึงหรือแผนงานที่เ กิดจาก
เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 5 

3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน แผนพัฒนาต าบล และ
แผนพัฒนาอ าเภอ 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 97 
 



~ ๓๘ ~ 
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ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5) ดงัน้ี  
               ตัวบ่งช้ีที่  ๑  :  ข้ันตอนการจัดท าแผนยทุธศาสตร ์(๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์(๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

ตัวบ่งช้ีที่  ๓  :  ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (๕  คะแนน)    
(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนนิโครงการ (๕  คะแนน) 
 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ข้ึนไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
   

ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ข้ันตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ข้ันตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

ล าดับท่ี การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  สว่นราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจง้แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นทีเ่กี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พื้นฐานในการพฒันามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมลูในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพฒันา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมลูพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์  
๕ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมทอ้งถ่ิน  
๖ มีการพจิารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนในการจัดท าร่างแผนยทุธศาสตร ์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณาร่างแผนยุทธศาสตร ์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2562  

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
 
 
 
 
 
 



~ ๔๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
   

ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   4   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได้ 
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

97  คะแนน 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ข้ันตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ข้ันตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

ล าดับท่ี การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรือ่ง  แนวทางและหลักเกณฑก์ารจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถ่ินมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดรวมทัง้วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมทอ้งถ่ิน  
๖ มีการพจิารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพฒันา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนในการจัดท าร่างแผนพฒันา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพฒันาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
   

ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได้ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรบัแผนพฒันา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙9  คะแนน ๔ 

  

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ข้ึนไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) 351 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖2 

129 36.75 - 

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

129 36.75 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างตุลาคม ๒๕61 ถึง 
กันยายน ๒๕๖2) 

135 
 

38.46 ๐ 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2) 

*แผนพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน 351 โครงการ 



~ ๔๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
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 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

โครงการท่ีด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕61 ถึง กันยายน ๒๕๖2)   

135 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
   

  
 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑ ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์ ๕ 4 
๓ ข้ันตอนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒3 
 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบง่ช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒3  คะแนน  ซึ่งต่ ากว่า  ๒๕  คะแนน  คือต้อง
ปรับปรงุ  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งช้ีที่ ๕  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   

 
ข้อเสนอแนะ   

เพื่อให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหาร
เร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  38.46  
อาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และ
อาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตาม
ความต้องการสูงสุดของประชาชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
   

 
 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ช่ือ-สกุล .................................................ต าแหนง่ .............................................. 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ................................................................................................................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีเลือก 
ล าดับท่ี ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช ่ ไม่ไช ่

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถ่ินเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ข้ึนได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป   
 
 
 

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

แบบตัวบง่ชี้การปฏบิัตงิานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2) 

 



~ ๔๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
  

ส่วนที ่ ๔ 
 
 
 

 
 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลหนองหล่ม  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลแผนพฒันาที่ได้ก าหนดข้ึน  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธ้ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖2)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/
๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมี
รายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี ้

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการตดิตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชงิปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



~ ๔๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
  

 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลต าบลหนองหล่ม................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพฒันาเทศบาลร่วมกบัประชาคมท้องถ่ิน และร่วมจัดท า
ร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจดัท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลทีส่อดคล้องกบั
ศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลทีส่อดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุง่หมายเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   
๒.๙  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 



~ ๕๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
  

 
แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕61 – กันยายน  ๒๕๖2 
 
ส่วนท่ี  ๑    ข้อมูลท่ัวไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  1  ปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม  ๒๕61 – กันยายน  ๒๕๖2) 

   
ส่วนท่ี  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๕๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
  

ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)   

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕60 ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 

งบประมาณ 
ปี 2563 ปี ๒๕๖4 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 97 23 168 42 181 19 9,602,800.00   
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

79 32 98 54 89 82 16,925,817.80   

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 41 2 39 5 34 4 66,060.00   

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 20 5 20 9 22 7 270,975.00   

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 30 25 30 20 25 19 1,387,946.19   
รวมทั้งสิ้น 267 87 355 130 351 132 28,253,598.99   

คิดเปน็ร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  32.58  36.62  37.60    
 

*โครงการท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลหนองหล่ม รวมท้ังหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเข้ามาด าเนินการในพ้ืนท่ีต าบลหนองหล่ม 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๕๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
  

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร ์
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5  ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕61 – กันยายน  ๒๕๖2 
 
ส่วนท่ี  ๑    ข้อมูลท่ัวไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  1  ปีงบประมาณ  (เดือนตุลาคม  ๒๕61 – กันยายน  ๒๕๖2) 

 
ส่วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 181 19 5.41 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

89 66 18.80 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

34 4 1.13 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและความสงบ
เรียบร้อย 
 

22 7 1.99 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 25 19 5.41 
รวม 351 115 33.05 

 
 

วิธีคิด 19*100/351 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
  

 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจดัท าและประสานแผนพัฒนาสีป่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน (แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1–
๒๕๖5)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหล่ม  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  
และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา และ ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ได้ตามความเหมาะสม เพื่อ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป    

 
 
 

 
 

การติดตามและประเมินผลในเชงิคุณภาพ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



~ ๕๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  โดย
ได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผน ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  
ดังนี ้

 
 

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยทุธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยทุธศาสตร ์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร ์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ ๕๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
  

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

 
สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกบัโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกบัระยะเวลา
ป ี(4 ป)ี  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลมุระยะเวลา 5 ป ีทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลกัสอดคล้องกับ แบบ ยท.  ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



~ ๕๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
  

ส่วนที ่ ๕ 
 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในฐานะหน่วยงานที่
มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพื่อให้การด าเนินงานมุ่งสู่
เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปจัจุบัน 

 

 เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหลม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕61 – มีนาคม ๒๕๖2) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองหล่ม  จึงได้
ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ในระบบ e-
plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตาม
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕61 – กันยายน ๒๕๖2) 

(www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
เทศบาลต าบลหนองหลม่ ดอกค าใต้ จ.พะเยา 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 
โครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 
โครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 
โครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 
โครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 181.0 50.14 148,596,000.00 81.05 3.0 9.68 2,786,000.00 11.61 1.0 50.00 1,589,000.00 98.18 1.0 50.00 1,589,000.00 98.18 1.0 50.00 1,589,000.00 98.18 

2.5. ด้านการบริหารจัดการองคก์ารท่ีดีขององคก์รให้มีประสิทธิภาพ 24.0 6.65 3,996,000.00 2.18 2.0 6.45 1,260,000.00 5.25 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

3.2. ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 100.0 27.70 25,720,600.00 14.03 25.0 80.65 19,460,600.00 81.06 1.0 50.00 29,500.00 1.82 1.0 50.00 29,500.00 1.82 1.0 50.00 29,500.00 1.82 

4.3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 39.0 10.80 4,085,000.00 2.23 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

5.4. ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 17.0 4.71 950,000.00 0.52 1.0 3.23 500,000.00 2.08 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

รวม 361.0   183,347,600.00   31.0   24,006,600.00   2.0   1,618,500.00   2.0   1,618,500.00   2.0   1,618,500.00   
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ส่วนที่  ๖ 
 
 

 
 
  

กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล  คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดู
เอกสารหลักฐานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน  โดย
ด าเนินตรวจสอบทรัพย์สนิต่างๆ มีอยู่จรงิหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นเช่นไร รวมทั้ง  ถนนรางระบายน้ า  หนอง  
คลอง  สระ  สวนสาธารณะ  เป็นต้น  วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นนี้ต้องมีการเก็บ  วิเคราะห์ข้อมูล (data 
analysis)  ทั้งนี้  เทศบาลต าบลหนองหล่มได้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล  ดังนี้ 
 
๑. ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
 ๑.๑  ท่ีดิน  มีจ านวน  1  แปลง  ดังน้ี 

(๑)  ที่ดินมีโฉนด ที่ตั้งส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม   
   ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ที่ดินแปลงที่ (๑)  ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติซึ่งเป็นที่ตั้งส านักงานเทศบาล   
   
 ๑.๒  สิ่งก่อสร้าง 

อาคาร  มีจ านวน  9  หลัง  ดังน้ี 
  (๑)  โรงจอดรถ 3 หลัง 

(๒)  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหล่ม 1 หลัง 
  (3)  อาคารศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 4 ศูนย์ 
  (4)  อาคารส านักงาน  1 หลัง 
   

  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  อาคาร (๑) – (4) ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติเนื่องจากเทศบาลต าบลหนองหล่มได้
ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเป็นประจ า   
       
  ถนนและรางระบายน้ าในความรับผิดชอบของเทศบาล 
   (๑)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
  (๒)  ถนนหินคลุก     
  (๓)  รางระบายน้ า 

   ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ถนนสึกกร่อน  จ านวน  3  สาย  แต่ก็สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ     
   -  รางระบายน้ าบางสายมีดินและเศษขยะเป็นจ านวนมาก เทศบาลได้แก้ไขปัญหาโดย
ด าเนินการลอกและท าความสะอาดรางที่เกิดปัญหา 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน 
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๒.  ครุภัณฑ์   
 ๒.๑  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  (๑)  โต๊ะท างาน จ านวน 17  ตัว 
  (๒)  เครื่องพิมพ์ดีด  จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (๓)  โต๊ะพิมพ์ดีด   จ านวน  1  ตัว 
  (๔)  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จ านวน  2  ตัว 
  (๕)  โต๊ะหมูบู่ชา จ านวน  ๒  ชุด 
  (๖)  เครื่องพิมพ์ดีด  จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (๗)  ตู้เหล็ก 2 บาน  จ านวน  35  หลัง 
  (๘)  ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก  จ านวน  4  หลัง 
  (๙)  ตู้เหล็ก 6 ลิ้นชัก  จ านวน  1  หลัง 
  (๑๐)  ตู้เหลก็ 15 ลิ้นชัก จ านวน  3  หลัง 
  (๑๑)  ตู้เก็บเอกสาร(บานเลื่อน)  จ านวน  2  หลัง 
  (๑๒)  ตู้เก็บหนังสือ 3 บาน 2 ตอน  จ านวน  ๑  หลัง 
  (๑๓)  ตู้เสียบแฟ้ม 40 ช่อง  จ านวน  1   หลัง 
  (๑๔)  เก้าอี้ประชุม  จ านวน  26  ตัว 
  (๑๕)  เก้าอี้บุนวม  จ านวน  60  ตัว 
  (๑๖)  เก้าอีผู้้บริหาร  จ านวน  4  ตัว 
  (๑๗)  ตู้เก็บแผนที่ จ านวน  ๑  หลัง 
  (๑๘)  เก้าอี้คอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑  ตัว 
  (๑๙)  ชุดรับแขก  จ านวน  ๑  ชุด 
  (๒๐)  ตู้นิรภัย จ านวน  1  ตู้ 
  (๒๐)  โต๊ะหมู่บูชา  จ านวน  3 ชุด 
  (๒๑)  เครื่องถ่ายเอกสาร  จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (๒๒)  เครื่องโทรสาร  จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (๒๓)  โต๊ะประชุม  จ านวน  28  ตัว 
  (๒๔)  โต๊ะเอนกประสงค์  25  หลัง 
  (๒๕)  ตู้เก็บของ จ านวน   ๒  ตัว 
  (๒๖)  ช้ันเก็บของเอนกประสงค์    จ านวน  3  หลัง 
  (๒๗)  เก้าอี้แถว 4 ที่นั่งติดกัน จ านวน  2  ตัว 
  (๒๘)  เก้าอีส้ านักงาน  จ านวน  6  ตัว 
  (๒๙)  เครื่องปรบัอากาศ  จ านวน  ๑3  ตัว 
  (๓๐)  พัดลมติดผนัง จ านวน  ๒  ตัว 
  (๓๑)  ตู้เอกสาร 40 ช่อง จ านวน  ๑ หลัง 
 ๒.๒  ครุภัณฑ์การศึกษา   
  (๑)  จักรอุตสาหกรรม  จ านวน  2  หลัง 
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 ๒.๓  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
  รถยนต์และรถจักรยานยนต์  จ านวน  10  คัน 
  (๑)  รถบรรทุกขยะ จ านวน  ๑  คัน   
  (๒)  รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สีน้ าเงิน  จ านวน  1  คัน  
  (๓)  เครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ  จ านวน  ๑  เครื่อง   
   (๕)  รถบรรทุกเอนกประสงค์(อีซซูุ)  จ านวน  ๑  คัน     
   (๖)  รถยนต์ Toyota หัวเดี่ยว จ านวน  ๑  คัน   
  (๗)  รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)  จ านวน  ๑  คัน 
  (8) รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สีขาว จ านวน 1 คัน 
  (9) รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สีด า จ านวน 1 คัน 
  (10) รถยนต์ Toyota สี่ประตู จ านวน 1 คัน   
 ๒.๔  ครภัุณฑ์การเกษตร 
  (๑)  เครื่องคัดเกรดล าไย จ านวน  ๑  เครื่อง   
  (๒)  เครื่องตัดไม้ไผ่  จ านวน  1  เครื่อง 
  (๓)  รถฟาร์มแทรกเตอร(์ยูโรแทรก)  จ านวน  1  คัน    
 ๒.๕  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
  (๑)  รถตักหน้า-ขุดหลัง  จ านวน  ๑  คัน 
  (๒)  เครื่องเช่ือมไฟฟ้า   จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (๓)  ชุดทดสอบคอนกรีต  จ านวน  ๑  ชุด   
 ๒.๖  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ  
  (๑)  เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  จ านวน  ๑  ชุด 
  (๒)  เครื่องขยายเสียง  จ านวน  ๑  ชุด 
  (๓)  ชุดไมโครโฟน(แบบไรส้าย)  จ านวน  ๑ ชุด 
   (4)  เครื่องบันทึกเสียง sony จ านวน  1  เครื่อง 
  (5)  แอมป์ขยาย 150 วัตต์ จ านวน  1  เครื่อง 
  (6)  เครื่องรับส่งวิทยสุื่อสารชนิดมือถือ  จ านวน  6  เครื่อง 
  (7)  เครื่องรับส่งวิทยสุื่อสารชนิดประจ าที่  จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (8)  เครื่องรับส่งวิทยสุื่อสารชนิดติดรถยนต์  จ านวน  1  เครื่อง    
 ๒.๗  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
  (๑)  กล้องถ่ายรูปดจิิตอล   จ านวน 5  หลัง 
  (๒)  เครื่องมัลตมิีเดีย โปรเจคเตอร ์ จ านวน  2  เครื่อง 
  (๓)  ไซเรนสัญญาณเตือนภัย แบบมอืหมุน  จ านวน  1  หลัง 
  (๔)  กล้องถ่าย วีดีโอ จ านวน  1  หลัง 
  (5)  ตู้ล าโพงขยายเสียงเคลือ่นที ่จ านวน 1 ตู้ 
  (6)  เครื่องเล่น DVD MP3 จ านวน 1 เครื่อง 
   (7) ชุดควบคุมและสง่สญัญาณเสียงผ่านเครือข่ายไอพี จ านวน 1 เครื่อง 
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 ๒.๘  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์
  (๑)  เครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน  3 เครื่อง   
 ๒.๙  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
  (๑)  เครื่องตัดหญ้า  จ านวน  4  เครื่อง   
   (๒)  เครื่องท าน้ าเย็น-ร้อน จ านวน  2  เครื่อง   
 ๒.๑๐  ครุภัณฑ์โรงงาน 
  (๑)  เครื่องตัดเหล็ก จ านวน  ๑  เครื่อง   
  (๒)  สว่านไฟฟ้า  จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (๓)  เลื่อยโซ่ยนต์  จ านวน  ๑  เครื่อง    
  (๔)  เครื่องปั๊มลม จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (5)  ชุดประแจแหวนข้างปากตาย จ านวน  ๑  ชุด 
  (6)  ชุดประแจบล๊อค จ านวน  ๑  ชุด 
 ๒.๑๒  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
  (๑)  เครื่องดบัเพลิงแบบถือ  จ านวน  2  เครื่อง 
  (๒)  หัวฉีดน้ าดับเพลิง  จ านวน  1  หัว 
  (๓)  ข้อแยกส่งน้ าสามทาง  จ านวน   1  ชุด 
  (4)  สายสง่น้ าดับเพลงิขนาด 2.5 นิ้ว จ านวน  2  ชุด 
  (5)  สายสง่น้ าดับเพลงิขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน  2  ชุด 
 ๒.๑๓  ครุภัณฑ์กีฬา 
  -  
 ๒.๑๔ ครุภัณฑ์ส ารวจ 
  (๑)  เครื่องหาพิกัด (GPS) จ านวน  2  เครื่อง 
  (๒)  กล้องระดบั จ านวน  ๑  หลัง 
  (๓)  ไม้สต๊าฟ จ านวน  ๑  หลัง 
  (๔)  ล้อวัดระยะทาง  จ านวน  ๑  ชุด 
 ๒.๑๕ ครุภัณฑ์ดรตรีและนาฏศิลป์ 
  - 
 ๒.๑๖ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  (๑)  คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค  จ านวน  4  เครื่อง   
  (๒)  เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  22  เครื่อง   
  (๓)  เครื่องพิมพ์ ชนิดหัวเข็ม จ านวน  1  เครื่อง 
  (๔)  เครื่องปริ้นเตอร์  จ านวน  5  เครื่อง 
  (5)  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (smart card reader) จ านวน 6 เครื่อง 
 2.17 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
  (๑)  เวทีมาตรฐาน จ านวน  1  ชุด  
  (๒)  เต้นท์ทรงโค้งขนาด 4x6 เมตร จ านวน  2  หลัง   
  (๓)  กล้องวงจรปิด cctv จ านวน  2  ชุด 
  (๔)  ชุดระบบเครื่องเสียง จ านวน  1  เครื่อง 
  (5)  มอเตอร์ปั๊มน้ า  จ านวน  2  เครื่อง 
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   ผลการติดตามและประเมินผล 
  ครุภัณฑ์ของเทศบาลที่ปรากฏข้างต้นนั้น  มีจ านวน  18  รายการที่ช ารุด  เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  การตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว  เทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุที่
ช ารุด  เสื่อมสภาพ  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้ 
 
  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  ดังน้ี 
    (๑)  นางสาวพัสตราภรณ์ มโนแสน  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  
    (๒)  นางสาวริญญา ชุมภูชนะภัย    ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 
    (๓)  นายพิทักษิณ ชมภูกาศ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   (4)  นายชาญวุฒิ ทองเหลือ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
    (5)  นายอภิชาญ เมืองมลู  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  คณะกรรมการได้ตรวจสอบพัสดุดังกล่าวแล้วพบว่า มีพัสดุที่ช ารุด  17  รายการ  ดังนี ้
    (๑)  โต๊ะเขียนแบบ  ๑  หลัง (จัดหาเมื่อปี 28 มี.ค. ๒๕40) 

(๒)  ตู้เอกสารอัดส าเนา  1  หลัง  (จัดหาเมื่อปี 22 ก.ย. ๒๕38) 
(๓)  เก้าอี้ประชุม  2  หลัง  (จัดหาเมื่อปี 9 ก.ย. ๒๕42) 
(๔)  เก้าอี้พลาสติก  4๒  หลัง  (จัดหาเมื่อปี 12 ก.ย. ๒๕๔9) 
(๕)  เก้าอี้พนักพิงต่ า ๑  หลัง  (จัดหาเมื่อปี 31 ส.ค. ๒๕๕๐)        

   (๖)  ชุดรับแขก  ๑  ชุด (จัดหาเมือ่ปี 16 ก.ค. ๒๕๔5) 
(7)  เครื่องรับโทรสาร  1 เครื่อง (จัดหาเมื่อปี 9 ส.ค. ๒๕๔3) 
(8)  เครื่องพิมพ์ดี  1 เครื่อง (จัดหาเมื่อปี 18 ก.ย. 2538) 
(9)  จักรอุตสาหกรรม  1 เครื่อง (จัดหาเมื่อปี 18 ก.ย. 2538) 
(9)  รถยนต์ Ford  1 คัน (จัดหาเมื่อปี 28 ก.ย. 2545) 
(10)  ทีวีสี 20 นิ้ว ไดสตาร์ 1 เครื่อง (จัดหาเมือ่ปี 9 ส.ค. 2539) 
(11)  กล้องถ่ายรูป อัตโนมัติ  1 เครื่อง (จัดหาเมือ่ปี 9 ส.ค. 2539) 
(12)  กล้องถ่ายรูปดจิิตอล Sony 1 เครื่อง (จัดหาเมื่อปี 24 พ.ค. 2548) 
(13)  กล้องถ่าย วีดีโอ Sony 1 เครื่อง (จัดหาเมือ่ปี 29 ก.ย. 2549) 
(13)  เครื่องท าความเย็น  1 เครื่อง (จัดหาเมื่อปี 20 ก.ค. 2548) 
(14)  ตู้เย็น ซันโย 1 เครื่อง (จัดหาเมื่อปี 20 ก.ค. 2542) 
(15)  เครื่องเจียร์ Makita 1 เครื่อง (จัดหาเมื่อปี 2 ก.พ. 2552) 
(16) เครื่องพิมพ์ Brother 1 เครื่อง (จัดหาเมื่อ ปี 2557) 
(17) วิทยุแบบกระเป๋า ฟลิิปป ์ จ านวน  ๑  เครื่อง  

   คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุท่ีช ารุดเสื่อมสภาพ  ดังน้ี  
    (๑)  นายวรเทพ  โกษา   ผู้อ านวยการกองช่าง       ประธานกรรมการ 
    (๒)  นางธิราภรณ์  แสงค า    นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
    (๓)  นายยุทธพงค์  สินเปียง   นายช่างโยธา   กรรมการ 
  คณะกรรมการได้ด าเนินการตราวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพทั้ง  17  รายการแล้ว
ปรากฏว่าพัสดุทั้ง  17 รายการเป็นพัสดุที่ช ารุดจริงและไม่สามารถซ่อมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และมีอายุ  ๕  
ปีข้ึนไป  เห็นควรด าเนินการจ าหน่าย   
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๓.  วัสด ุ
 วัสดุที่จ าเป็นจะต้องจดัซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบติังาน  ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  โดยรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑  วัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  หมกึ  ดินสอ 
 ๓.๒  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า 
 ๓.๓  วัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  น้ ายาท าความสะอาดพื้น  แก้วน้ า 
 ๓.๔  วัสดุก่อสร้าง  เช่น  ทราย  สี  ตะปู  สังกะส ี
 ๓.๕  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  กระจกโค้ง  สัญญาณไฟกระพรบิ 
 ๓.๖  วัสดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเบนซิน  แก๊สหงุต้ม  น้ ามันเครื่อง 
 ๓.๗  วัสดุวิทยาศาสตร์  เช่น  สารส้ม  คลอรีน  ออกซิเจน 
 ๓.๘  วัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพชืและสัตว์  พันธ์พืช  ปุ๋ย 
 ๓.๙  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ป้ายไวนิวล์   
 ๓.๑๐ วัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  ชุดคนงาน   
 ๓.๑๑ วัสดุกีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกเปตอง  ตาข่ายวอลเลย์บอล 
 ๓.๑๒ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD  ไวเลต   
 ๓.๑๓ วัสดุการศึกษา  เช่น  ของเล่นเดก็  เครื่องเล่นพลาสตกิ  สื่อการศึกษา 
  ๓.๑๔ วัสดุเครื่องดับเพลงิ  เช่น ถังดับเพลิง 

 
  ผลการติดตามและประเมินผล 

  เทศบาลได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว  ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป  
การจัดซื้อวัสดุของเทศบาลมีกรรมการในการตรวจรบัวัสดุ  และมีผู้รับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  สามารถ
ตรวจสอบได้การเบิกจ่ายได้  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ 
วัสดุที่เบิกได้น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่     
 
 

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



~ ๖๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  

ส่วนที่  ๗ 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ด ำเนินกำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมท้องถ่ิน  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และรวมทั้งต ำบล  อ ำเภอ  
เนื่องจำกในเขตเทศบำลนั้นมีหมู่บ้ำนที่บำงส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบำลและเขต อปท.ข้ำงเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภำพแวดล้อมภำยใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมำกกว่ำระบบปิดในปัจจุบัน  กำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมเป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยใน โดยผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมมีดังนี้ 

  
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นกำรตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถ่ิน  
เช่น สภำพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  กำรเมือง  กฎหมำย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเครำะห์เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำร 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ  กำรวิเครำะห์สภำพ
ภำยนอกนี้ เป็นกำรระบุถึงโอกำสและอุปสรรคที่จะต้องด ำเนินกำรและแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึน ซึ่งมีรำยละเอียดผลกำร
วิเครำะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภำครัฐอยู่ใกล้พื้นที่  เช่น  อ ำเภอ  เกษตรอ ำเภอ  ปศุสัตว์อ ำเภอ ศูนย์ประสำนงำน 

โรงพยำบำล  สำธำรณสุขอ ำเภอ เป็นต้น 
(๓)  มีองค์กรรัฐวิสำกิจใกล้พื้นที่  เช่น  ธนำคำร ธกส. สำขำบ้ำนถ้ ำปิน        
(๔)  มีสถำนศึกษำระดับประถมในพื้นที่ 
(๒)  มีเส้นทำงคมนำคมสะดวก  สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของกำรลงทุนทำงเศรษฐกิจ 

     (๓)  มีระบบบริกำรพื้นฐำนจำกหน่วยงำนเอกชนและรัฐวิสำหกิจ   ดังนี ้
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยดอกค ำใต้  
โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS TRUE เป็นต้น   
ไปรษณีย์หรอืกำรสื่อสำรหรอืกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  จ ำนวน  ๑  แห่ง  

  (๔)  ได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำล  เช่น  โครงกำรละ ๕  ล้ำน  หมู่บ้ำนละ ๒  แสน 
  (๕)  มีศูนย์ด ำรงธรรมระดับอ ำเภอ  ระดับทอ้งถ่ิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑.๒  อุปสรรค... 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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 ๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจำกจังหวัด  ท ำให้ใช้เวลำนำนในกำรติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริกำรทำงภำครัฐหลำยอย่ำงยังเข้ำไม่ถึง  เช่น  กำรท ำบัตรผู้พิกำร  กำรขออนุญำตใบขับข่ี   

(๓)  มีปัญหำกำรพัฒนำบริเวณคำบเกี่ยวระหว่ำง  เทศบำลต ำบลหนองหลม่กับเทศบำลต ำบลบำ้นถ้ ำ 
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนปิน  เช่น ล ำห้วย  ถนน  ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เป็นต้น 

(๓)  ปัจจุบันเทศบำลต ำบลหนองหล่ม  เป็นเทศบำลขนำดเล็ก มีงบประมำณจ ำกัดเมื่อเทียบกับ
ภำรกิจหน้ำที่ต่ำงๆ  ตำมกฎหมำยที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตำมกฎหมำยอื่น  ตำมภำรกิจถ่ำยโอนฯ  
ตำมนโยบำยท้องถ่ิน  นโยบำยจังหวัดและนโยบำยรัฐบำล 
    
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นกำรตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจำกสภำพแวดล้อมในท้องถ่ิน ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสวงหำโอกำสพัฒนำและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อำจจะเกิดข้ึนได้  ซึ่งกำร
ติดตำมและประเมินผลโดยก ำหนดให้มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน  โดยคณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมภำยในโดยวิเครำะห์  ตรวจสอบ  ติดตำมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อวิเครำะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน  โอกำส  ข้อจ ำกัด  ซึ่งมีรำยละเอียดผลกำรวิเครำะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชำชน  ผู้น ำชุมชน มีควำมพร้อมที่จะให้ควำมร่วมมือกับทำงรำชกำรในกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับกำรบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนครบถ้วน 
(๓)  ประชำชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน   
(๔)  มีสวนสำธำรณะ  1  แห่ง มีแหล่งเก็บน้ ำไว้ใช้เพื่อกำรเกษตรกรรม 11 แห่ง ได้แก่ ดงหนอง

หล่ม จ ำป่ำแหย่ง อ่ำงเก็บน้ ำร่องช้ำง อ่ำงเก็บน้ ำห้วยฮุง อ่ำงเก็บน้ ำห้วยแม่ฮ่ำง  ห้วยฮุง  ห้วยผำช่อ ห้วยร่องช้ำง ห้วย
แม่พุง ห้วยส้ำน  ห้วยหอ 

(๕)  มีตลำดสดของเอกชน  2  แห่ง 
(๖)  ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ ได้แก่ ข้ำว  อ้อยและ

มัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
(๗)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  4  แห่ง  สังกัดเทศบำลต ำบลหนองหล่ม 
(๘)  มีกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงเทศบำลกับส่วนรำชกำรในพื้นที่ 
(๙)  มีควำมสงบไม่ค่อยจะมีปัญหำ ด้ำนควำมปลอดภัยและด้ำนมลพิษ 
(๑๐)  มีกำรจัดต้ังชุมชน  9  ชุมชน  ในเขตเทศบำลต ำบลหนองหล่ม 
(๑๑)  ผู้น ำชุมชนให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
(๑๒)  มีระบบประปำเพิ่มข้ึนท ำให้มีน้ ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
 
 
 
 
 
 

(๑๓)  เทศบาล... 
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(๑๓)  เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  มีศักยภำพเพียงพอที่รองรับกำรบริกำรสำธำรณะและแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชน 

(๑๔)  มีสนำมกีฬำเอนกประสงค์  จ ำนวน  4  แห่ง สนำมเด็กเล่น  4 แห่ง หอประชุมอเนกประสงค์ 
1 แห่ง ศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้เทศบำล (ศูนย์คอมพิวเตอร์) จ ำนวน ๑  แห่ง 

(๑๕)  มีวัด   4  แห่ง   ส ำนักสงฆ์   ๑  แห่ง   โบสถ์คริสตจักร 2 แห่ง 
(๑๖)  เทศบำลมีรถประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร 
(๑๗)  ชุมชนในเขตเทศบำลมีหอกระจำยข่ำวประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในชุมชนได้รับทรำบข้อมูล

ข่ำวสำร 
(๑๘)  มีกองทุนในหมู่บ้ำน  เช่น  กำรออมเงินสัจจะ  ธนำคำรหมู่บ้ำน ฯลฯ 
(๑๙)  มีกลุ่มอำชีพแม่บ้ำน  กลุ่มเกษตรกร  กองทุนหมู่บ้ำน ฯลฯ 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท ำงำน  คนหนุ่มสำวอพยพไปหำงำนท ำในเมืองและต่ำงประเทศ 
(๒)  รำษฎรยำกจน  ส่วนใหญ่ประชำชนประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรเพียงอย่ำงเดียวท ำให้ขำด

รำยได ้
(๓)  ประชำชนไม่สำมำรถรวมกลุ่มกันเพื่อด ำเนินกำรด้ำนเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอำชีพ

อย่ำงเข้มแข็ง 
(๔)  เทศบำลเป็นชุมชนที่อยู่ห่ำงไกลตัวเมอืง ข้ำวของรำคำแพลง  เพรำะต้องน ำมำจำกแหล่งอื่นหรือ

ในเมืองใหญ่  จึงมีกำรบวกรำคำค่ำขนส่งเข้ำไปอีก เช่น  น้ ำมัน  เสื้อผ้ำ  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
(๕)  ขำดแหล่งเก็บกักน้ ำเพื่อกำรอุปโภค  บริโภคและเพื่อกำรเกษตรไม่เพียงพอ  เนือ่งจำกมีอ่ำงเก็บ

น้ ำขนำดเล็ก สำมำรถจุน้ ำได้น้อย เช่น อ่ำงเก็บน้ ำห้วยฮุง อ่ำงเก็บน้ ำร่องช้ำง 
(๖)  ขำดสถำนศึกษำระดับฝึกอำชีพ  ขำดแหล่งงำนรองรับแรงงำนว่ำงงำนนอกฤดูกำล 
(๗)  ไม่มีสถำนประกอบกิจกำรขนำดใหญ่  ไม่มีโรงงำนในพื้นที่  
(๘)  เทศบำลต ำบลหนองหล่ม  ขำดบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน เช่น ด้ำนกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจำกงบประมำณจ ำกัด 
(๙)  แหล่งเงินทุนต่ำงๆ เช่น  ธนำคำรพำณิชย์  มีน้อยประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกในกำร 

ติดต่อ     
(๑๑)  ที่ดินมีรำคำสูงถ้ำจะพัฒนำในด้ำนกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรมต้องใช้งบประมำณจ ำนวน

มำก  
(๑๒)  ไม่มีโรงงำนหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้ำงคนในท้องถ่ิน 

 
  

******************************** 
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ส่วนที่  8 
 
 

 
 
 
 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)   

๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งช้ีที่  ๑  :  ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการ
ครบทุกข้ันตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  33) 

(๒)  แบบที่  ๑  :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกข้ันตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๔9) 

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  ตัวบ่งช้ีที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓  หน้า  ๓

4) 
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  50) 
 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  51)  โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการทีบ่รรจุในแผน   จ านวน   351  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   135  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  38.46 ของแผนยุทธศาสตร์              
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งช้ีที่  ๓  :  ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกข้ันตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  28) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) 
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๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  

(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙๘  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๕5) 

 (๒)  ตัวบ่งช้ีที่  ๔  : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ได้  ๔ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓  หน้า  ๓9) 
 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๑)  แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  52)  โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการทีบ่รรจุในแผน    จ านวน   351  โครงการ 
  โครงการทีบ่รรจเุทศบญัญัต ิ  จ านวน   129  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  36.75  ของแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
  (๒)  ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  ไม่ได้คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า  44)     

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 
๒๕๖2  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๕  หน้า  ๕๒)   

  โครงการทีบ่รรจุในแผน   จ านวน   351  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   2  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  0.57  ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มผีลกระทบในการด าเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๔5)     
 
๔.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล 
 ๔.๑  ครุภัณฑ์ที่ช ารุดมี  จ านวน  17  รายการ 

๔.๒  เป็นครุภัณฑ์ที่ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ  และมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีข้ึนไป 
 ๔.๓  เป็นครุภัณฑ์ทีส่ามารถจะด าเนินจ าหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ 
 ๔.๔  วัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อตามความจ าเป็นของการใช้งานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  

๔.๕  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง   
๔.๖  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
 

๕.  ผลการ... 
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๕.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๕.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่  ประชาชนสามารถ
ติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลาย
อย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด   การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้    

๕.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชน

เข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธ์ิ  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาว
อพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียง
อย่างเดียวท าให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  
บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๖.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการของเทศบาล  มีดังน้ี 
ล าดับท่ี โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต าบลหนองหลม่ 

-  การด าเนินโครงการจัดต้ังศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนอง
หล่ม สถานที่ด าเนินการอยู่ในเขตพื้นที่ 
สปก. 
 

- การขออนุญาตเข้าไปด าเนินการ มี
ข้ันตอนตามระเบียบฯท าใหล้่าช้า 
 

- ควรเตรียมความพร้อมสถานที่
ให้พร้อมในการขอรับการ
สนับสนุนโครงการ ไม่ด าเนินการ
ในสถานที่ห้ามมิให้ด าเนินการใดๆ
ตามระเบียบ สปก. 

๒ โครงการออกก าลงักายทุกวันพุธ - ผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงานส่วน
ใหญ่มีอายุมาก  สุขภาพไม่แข็งแรง 
และมีโรคประจ าตัว 

-  ไม่มีพละก าลังในการเข้าร่วม
กิจกรรม ปั่นจักรยาน  เต้นเข้าจงัหวะ
เพลง 

-  ควรเป็นประเภทกีฬาที่
เหมาะสมกับวัย   
-  ควรจัดให้มีการออกก าลงักาย
สม่ าเสมอเพื่อความพร้อมของ
ร่างกาย 

๓ โครงการจัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ -  เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญเ่ป็น
เด็กโต   
 

-  เด็กเล็กไม่ค่อยกล้าแสดงออก - ควรเชิญชวนส่วนราชการอื่นเข้า
ร่วมเพื่อจะได้มีกจิกรรม
หลากหลาย 

4 การก าจัดขยะมูลฝอย -เทศบาลต าบลหนองหลม่ไม่มทีี่ในการ
ทิ้งขยะ/ฝงักลบ ขยะมลูฝอยเป็นของ
เทศบาลฯเอง และบอ่ขยะอยู่ในพื้นที่
ป่าไม้  อยูร่ะหว่างข้ันตอนการ
ด าเนินการขออนญุาตจากกรมป่าไม้  

-ระเบียบ/ข้ันตอนในการขอใช้พื้นทีป่่า
ไม้  
-เป็นพื้นทีป่่าต้นน้ า 

-ให้ความรู้ประชาชนและสร้าง
ความตระหนักถึงปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการ
ขยะ โดยการสง่เสริมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากครัวเรือน เพื่อลด
ปริมาณขยะ และสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ต าบลหนองหลม่ 

 
๗.  ปัญหา...



~ ๗๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๗.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  
ปัญหา 
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไมเ่พียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
(๒)  เทศบาลมีทีก่ักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
อุปสรรค 
(๑)  เทศบาลต้องสูบน้ าจากแม่น้ าและขนส่งน้ าให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ า   
(๒)  เทศบาลยังไม่สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ าได้อย่างเพียงพอ    

ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพจิารณาขยายหรือเพิ่มจ านวนสระกักเก็บน้ า 
(๒)  เห็นควรพจิารณาประชาสมัพันธ์ให้ประหยัดน้ า 
 

๘.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังน้ี 
 ปัญหา 

๑)  เทศบาลบรรจโุครงการ/กจิกรรมไว้ในเทศบัญญัตไิดร้้อยละ  30.00  ไม่ถึงร้อยละ  ๑๐๐  ของ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน   

๒)  เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตัง้ไว้ในเทศบัญญัติได้รอ้ยละ  30.99  ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 อุปสรรค 

๑)  เทศบาลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
๒)  เทศบาลมีงบประมาณทีจ่ ากัด        
ข้อเสนอแนะ  

      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเรง่ด่วนบรรจใุนแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน     
๒)  เหน็ควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ 50  ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

 
 
 
  

 



ยทุธศาสตรท์ี ่ 1.  ด้านเศรษฐกิจ

1 หอกระจายขา่วส่งสัญญานผ่านเครือขา่ยระบบไอพี 500,000.00    499,000.00     เทศบัญญัติ
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน ม .

5 ม.8 ปี 2562
794,500.00     เงินอดุหนุน

3 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบล
หนองหล่ม

330,000.00    329,500.00     เทศบัญญัติ

4 โครงการปรับปรุงคลองส่งน  าห้วยหอ หมูท่ี่ 4 188,000.00    187,500.00     เทศบัญญัติ
5 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 7 สายบริเวณบ้านนาย

สายทรี  อาณุ บ้านเลขที่ 68  สิ นสุด บ้านนาง
เสง่ียม  ปิงยศ บ้านเลขที่ 65 หมูท่ี่ 7

200,000.00    200,000.00     จ่ายขาดเงินสะสม

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ม.2 พร้อมวางท่อ
ระบายน  า สายบริเวณบ้าน นายไป่  เผ่ากนัทะ  
บ้านเลขที่ 40 สิ นสุดบ้านนายสมนุจ  นามจักร์  
บ้านเลขที่ 39

239,000.00    238,500.00     จ่ายขาดเงินสะสม

7 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 3 สายบ้านนายฟา้ เผ่าต๊ะ
ใจ เลขที่ 109 ถงึ บ้านนายสุขเกต เผ่าจอน เลขที่ 
108

34,000.00      34,000.00       จ่ายขาดเงินสะสม

8 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 5 สายบริเวณบ้าน 
นายจรัญ  ค าใจ บ้านเลขที่ 140  สิ นสุด
บ้าน นางตอง  ฟา้แลบ บ้านเลขที่ 112

83,000.00      82,800.00       จ่ายขาดเงินสะสม

9 กอ่สร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 5 สายบริเวณบ้าน นาย
นพ  เปรมพล บ้านเลขที่ 110  สิ นสุดบ้านนาง
สมคิด  เผ่ากนัทะ  บ้านเลขที่ 149

61,000.00      60,800.00       จ่ายขาดเงินสะสม

10 โครงการปรับปรุงฌาปนสถานต าบลหนองหล่ม 560,000.00    559,500.00     เทศบัญญัติ
11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบริเวณบ้าน นาย

สินทิศ  เผ่ากนัทะ  บ้านเลขที่ 31  สิ นสุดบ้านนาย
วงค์  ทาจินะ  บ้านเลขที่ 215  หมูท่ี่ 2

596,000.00    410,000.00     จ่ายขาดเงินสะสม

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบริเวณบ้าน นาย
เอม็  เรือนสอน  บ้านเลขที่ 90  หมูท่ี่ 4  สิ นสุด
สวนสาธารณะดงหอ  หมูท่ี่ 8

598,000.00    424,000.00     จ่ายขาดเงินสะสม

ที่ โครงการ  งบประมาณจ่าย
จริง

หมายเหตุ

ผลการพัฒนาทอ้งถ่ินปีงบประมาณ 2562

 งบประมาณ



13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบริเวณขา้ง
โรงเรียนบ้านแม่พริก  สิ นสุดบ้านนายบ่าย  
คนเกง่ บ้านเลขที่ 370 หมูท่ี่ 5  

807,000.00    532,000.00     จ่ายขาดเงินสะสม

14 โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวดงหอ หมูท่ี่ 8 590,000.00    489,000.00     จังหวัดพะเยา 
(การท่องเที่ยว
และกฬีาจังหวัด
พะเยา)

15 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง 5,820,000.00 4,656,000.00  อบจ.พะเยา
16 ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมการกอ่สร้าง โครงการ

ปรับปรุงอาคารส านักงาน
14,850.00      14,850.00       เทศบัญญัติ

17 ค่าจ้างใหผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรืองาน
กอ่สร้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถาน

25,200.00      25,200.00       เทศบัญญัติ

18  โครงการฝึกอบรมอาชพีจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
กลุ่มผู้สูงอายุต าบลหนองหล่ม (ผู้สูงอายุ)

20,000.00       พมจ.พะเยา

19  ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมอาชพีราษฎร 50,000.00      25,650.00       เทศบัญญัติ
20  ค่าใชจ้่ายส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถา่ยทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตรต าบลหนองหล่ม
20,000.00      20,000.00       เทศบัญญัติ

9,602,800.00  



ยทุธศาสตรท์ี ่2.  ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ

1 ค่าใชจ้่ายโครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน 40,000.00    33,800.00        เทศบัญญัติ
2 ค่าใชจ้่ายส่งเสริมกลุ่มสตรีต าบลหนองหล่ม 40,000.00    36,600.00        เทศบัญญัติ
3 ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมกจิกรรมผู้สูงอายุ 20,000.00    19,870.00        เทศบัญญัติ
4  ค่าใชจ้่ายโครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพยีงเพื่อพฒันาคุณภาพชวิีต
5,000.00       4,750.00          เทศบัญญัติ

5 ค่าใชจ้่ายโครงการวันเทศบาล 10,000.00    300.00             เทศบัญญัติ
6 ค่าใชจ้่ายโครงการวันท้องถิน่ไทย 5,000.00       4,997.00          เทศบัญญัติ
7  โครงการส่งเสริมและพฒันาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบล

หนองหล่ม
50,000.00    450.00             เทศบัญญัติ

8 ค่าใชจ้่ายส่งเสริมกจิกรรม เด็ก และเยาวชน 30,000.00    28,625.00        เทศบัญญัติ
9 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านใหม่เหนือ 303,800.00  237,380.00      เทศบัญญัติ

10 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านปางงุ้น 107,800.00  100,860.00      เทศบัญญัติ
11 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ต้นแบบหนองหล่ม 210,700.00  195,220.00      เทศบัญญัติ
12 ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดไชยมงคล 264,600.00  252,340.00      เทศบัญญัติ
13 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศพด.บ้านใหม่เหนือ 105,400.00  95,200.00        เทศบัญญัติ
14 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศพด.บ้านปางงุ้น 37,400.00    34,000.00        เทศบัญญัติ
15 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศพด.ต้นแบบหนองหล่ม 73,100.00    66,300.00        เทศบัญญัติ
16 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศพด.วัดไชยมงคล 91,800.00    83,300.00        เทศบัญญัติ
17 (ค่าหนังสือเรียน) ศพด.บ้านใหม่เหนือ 12,400.00    8,000.00          เทศบัญญัติ
18 (ค่าหนังสือเรียน) ศพด.บ้านปางงุ้น 4,400.00       4,400.00          เทศบัญญัติ
19 (ค่าหนังสือเรียน) ศพด.ต้นแบบหนองหล่ม 8,600.00       7,800.00          เทศบัญญัติ
20 (ค่าหนังสือเรียน) ศพด.วัดไชยมงคล 10,800.00    8,000.00          เทศบัญญัติ
21 ค่าอปุกรณ์การเรียน ศพด.บ้านใหม่เหนือ 12,400.00    8,000.00          เทศบัญญัติ
22 ค่าอปุกรณ์การเรียน ศพด.บ้านปางงุ้น 4,400.00       4,400.00          เทศบัญญัติ
23 ค่าอปุกรณ์การเรียน ศพด.ต้นแบบหนองหล่ม 8,600.00       7,800.00          เทศบัญญัติ
24 ค่าอปุกรณ์การเรียน ศพด.วัดไชยมงคล 10,800.00    8,000.00          เทศบัญญัติ
25 (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) ศพด.บ้านใหม่เหนือ 18,600.00    12,000.00        เทศบัญญัติ
26 (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) ศพด.บ้านปางงุ้น 6,600.00       6,600.00          เทศบัญญัติ
27 (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) ศพด.ต้นแบบหนองหล่ม 12,900.00    11,700.00        เทศบัญญัติ
28 (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) ศพด.วัดไชยมงคล 16,200.00    12,000.00        เทศบัญญัติ
29 ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน ศพด.บ้านใหม่เหนือ 26,660.00    17,200.00        เทศบัญญัติ
30 ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน ศพด.บ้านปางงุ้น 9,460.00       9,460.00          เทศบัญญัติ
31 ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน ศพด.ต้นแบบหนองหล่ม 18,490.00    16,770.00        เทศบัญญัติ

 ที่  โครงการ  งบประมาณ  หมายเหตุ งบประมาณจา่ย
จรงิ



32 ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน ศพด.วัดไชยมงคล 23,220.00    17,200.00        เทศบัญญัติ
33 (อาหารเสริมนม) ศพด.บ้านใหม่เหนือ 120,900.00  83,571.36        เทศบัญญัติ
34 (อาหารเสริมนม) ศพด.บ้านปางงุ้น 42,900.00    37,188.80        เทศบัญญัติ
35 (อาหารเสริมนม) ศพด.ต้นแบบหนองหล่ม 83,850.00    71,120.76        เทศบัญญัติ
36 (อาหารเสริมนม)ศพด.วัดไชยมงคล 105,300.00  91,560.72        เทศบัญญัติ
37 (อาหารเสริมนม) รร.บ้านใหม่ 224,250.00  195,176.72      เทศบัญญัติ
38 (อาหารเสริมนม) รร.บ้านแม่พริก 91,650.00    80,934.80        เทศบัญญัติ
39 (อาหารเสริมนม) รร.บ้านหนองหล่ม 193,050.00  169,155.16      เทศบัญญัติ
40 (อาหารเสริมนม) รร.บ้านปางงุ้น 142,350.00  111,305.48      เทศบัญญัติ
41 (อาหารกลางวัน) รร.บ้านใหม่ 511,880.00  493,880.00      เทศบัญญัติ
42 (อาหารกลางวัน) รร.บ้านแม่พริก 188,000.00  184,000.00      เทศบัญญัติ
43 (อาหารกลางวัน) รร.บ้านหนองหล่ม 386,000.00  386,000.00      เทศบัญญัติ
44 (อาหารกลางวัน) รร.บ้านปางงุ้น 276,000.00  270,000.00      เทศบัญญัติ
45  ค่าใชจ้่ายในโครงการป้องกนัควบคุมโรค ระงับโรคติดต่อและโรคระบาดอืน่ ๆ70,000.00    23,600.00        เทศบัญญัติ
46 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านหมูท่ี่ 1 20,000.00    20,000.00        เทศบัญญัติ
47 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านหมูท่ี่ 2 20,000.00    20,000.00        เทศบัญญัติ
48 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านหมูท่ี่ 3 20,000.00    20,000.00        เทศบัญญัติ
49 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านหมูท่ี่ 4 20,000.00    20,000.00        เทศบัญญัติ
50 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านหมูท่ี่ 5 20,000.00    20,000.00        เทศบัญญัติ
51 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านหมูท่ี่ 6 20,000.00    20,000.00        เทศบัญญัติ
52 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านหมูท่ี่ 7 20,000.00    20,000.00        เทศบัญญัติ
53 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านหมูท่ี่ 8 20,000.00    20,000.00        เทศบัญญัติ
54 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านหมูท่ี่ 9 20,000.00    20,000.00        เทศบัญญัติ
55 ป้องกนัพษิสุนัขบ้า 30,000.00    29,250.00        เทศบัญญัติ 
56  ค่าใชจ้่ายโครงการอบรมสิทธิสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 

ผู้ป่วยเอดส์ ต.หนองหล่ม
40,000.00    450.00             เทศบัญญัติ

57  ค่าใชจ้่ายโครงการพฒันาคุณภาพชวิีตผู้ด้อยโอกาสด้วย
วิถเีศรษฐกจิพอเพยีง

20,000.00    17,950.00        เทศบัญญัติ

58 ค่าใชจ้่ายในพธีิทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ 40,000.00    36,987.00        เทศบัญญัติ
59 ค่าใชจ้่ายงานวันปิยะมหาราช 10,000.00    1,000.00          เทศบัญญัติ
60  ค่าใชจ้่ายในการจัดกจิกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10,000.00    9,240.00          เทศบัญญัติ

61 ค่าใชจ้่ายในการจัดงานวันสักการะเจ้าพอ่ค าปวน 100,000.00  51,323.00        เทศบัญญัติ
62 ค่าใชจ้่ายในการจัดกจิกรรมวันเขา้พรรษา 10,000.00    9,862.00          เทศบัญญัติ



63  ค่าใชจ้่ายในการกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกต์ิิ

5,000.00       2,400.00          เทศบัญญัติ

64 เบี้ยผู้สูงอายุ ########## 8,257,000.00   เทศบัญญัติ
65 เบี้ยผู้พกิาร ########## 4,216,000.00   เทศบัญญัติ
66 เบี้ยยังชพีผู้ติดเชือ้ 300,000.00  237,500.00      เทศบัญญัติ
67 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย 45,500.00        ส.ป.ส.ช.
68 โครงการเฝ้าระวังการบริโภคยาอาหารน้ าสะอาดไร้สาร

ปนเปื้อน
23,860.00        ส.ป.ส.ช.

69 โครงการส่งเสริมการป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวีฯ 8,930.00          ส.ป.ส.ช.
70 โครงการพฒันาเครือขา่ยชมุชนร่วมใจห่วงใยสุขภาพจิต

ในครอบครัว
18,600.00        ส.ป.ส.ช.

71 โครงการต าบลหนองหล่มสร้างสุข สุขภาพดี ลดอบายมุก
 งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนันและบุหร่ี

37,800.00        ส.ป.ส.ช.

72 โครงการส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์ ชวีีปลอดโรค ปลูกผัก
ขา้งบ้าน อาหารขา้งร้ัว ครอบครัวพอเพยีง หลีกเล่ียง
สารเคมี

32,400.00        ส.ป.ส.ช.

73 โครงการฝึกอบรมทักษะกฬีาฟตุบอลขัน้พื้นฐานเพื่อสุขภาพ 50,800.00        ส.ป.ส.ช.
74 โครงการอบรมโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ
10,450.00        ส.ป.ส.ช.

75 โครงการอบรมสุขภาพชอ่งปากส าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต้นแบบ   หนองหล่ม

11,100.00        ส.ป.ส.ช.

76 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ “เพื่อนชว่ยเพื่อน 20,800.00        ส.ป.ส.ช.
77 โครงการอบรมสุขภาพชอ่งปากส าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบ้านใหม่เหนือ
13,950.00        ส.ป.ส.ช.

78 โครงการอบรมสุขภาพชอ่งปากส าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบ้านปางงุ้น

11,450.00        ส.ป.ส.ช.

79 โครงการอบรมโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบ้านปางงุ้น

7,450.00          ส.ป.ส.ช.

80 โครงการอบรมโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต้นแบบหนองหล่ม

8,550.00          ส.ป.ส.ช.

81 โครงการอบรมโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พฒันา
เด็กเล็กวัดไชยมงคล

10,450.00        ส.ป.ส.ช.

82 โครงการอบรมสุขภาพชอ่งปากส าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์
พฒันาเด็กเล็กวัดไชยมงคล

13,950.00        ส.ป.ส.ช.

16,925,817.80 



ยทุธศาสตรท์ี ่ ๓.   ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

1  โครงการป้องกนัควบคุมไฟป่าและหมอก
ควัน

      10,000.00               4,900.00 เทศบัญญัติ

2  โครงการจัดการขยะในชมุชน 10,000.00                    2,400.00 เทศบัญญัติ

3  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

40,000.00      39,850.00            เทศบัญญัติ

4  โครงการรณรงค์กอ่สร้างและซ่อมแซม
ฝายต้นน ้าล้าธาร

30,000.00      18,910.00            เทศบัญญัติ

66,060.00            

 งบประมาณทีจ่่ายจริง  หมายเหตุ ที่  โครงการ  งบประมาณ



ยทุธศาสตรท์ี ่ 4.  ด้านความมัน่คงและความสงบเรยีบรอ้ย

1  ค่าใชจ้่ายโครงการระบบการแพทย์ฉกุเฉนิประจ าต าบล
หนองหล่ม

100,000.00 66,209.00       เทศบัญญัติ 

2 ค่าใชจ้่ายโครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุในชว่งปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์5,000.00     4,950.00         เทศบัญญัติ 
3 ค่าครุภัณฑ์จราจรป้ายไฟสัญญาณวับวาบสามเหล่ืยม 60,000.00   60,000.00       เทศบัญญัติ 
4 ค่าใชจ้่ายโครงการหมูบ่้านเอาชนะยาเสพติดอย่างย่ังยืนเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดในครอบครัว20,000.00   13,190.00       เทศบัญญัติ 
5 ค่าใชจ้่ายโครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 12,700.00   12,100.00       เทศบัญญัติ 
6 โครงการจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจ 5,000.00     3,000.00         เทศบัญญัติ 
7 เงินส ารองจ่าย 300,000.00 111,526.00     เทศบัญญัติ 

270,975.00      

 ที่  โครงการ  งบประมาณ  หมายเหตุ งบประมาณที่จ่ายจริง



ยทุธศาสตรท์ี ่ 5.  ด้านการบรหิารจดัการ

1 อดุหนุนศูนย์ชว่ยเหลือประชาชน อปท.ดอกค าใต้ อดุหนุน
องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง

     16,000.00        16,000.00 เทศบัญญัติ

2  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิน่ 
(ก.บ.ท.)

356,000.00   356,000.00     เทศบัญญัติ

3 ค่าใชจ้่ายในการลงทะเบียน (ฝึกอบรม) 280,000.00   129,060.00     เทศบัญญัติ
4 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ (ฝึกอบรม) 180,000        133,745          เทศบัญญัติ
5 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 170,000.00   132,180.00     เทศบัญญัติ
6  ค่าใชจ้่ายเพิ่มประสิทธิภาพจัดเกบ็รายได้ 20,000.00     3,150.00         เทศบัญญัติ
7 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 284,000.00   247,439.19     เทศบัญญัติ
9 ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 30,000.00     28,800.00       เทศบัญญัติ

10 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค ส าหรับงานประมวลผล 21,000.00     20,900.00       เทศบัญญัติ
11   อปุกรณ์อา่นบัตรแบบเอนกประสงค์ (smart card 

reader) 6 เคร่ือง ๆละ 700 บาท
4,200.00       4,200.00         เทศบัญญัติ

12 ตู้ล าโพงขยายเสียงเคล่ือนที่ 15,000.00     9,900.00         เทศบัญญัติ
13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเทศบาลต าบลหนอง

หล่ม
10,500.00     10,500.00       เทศบัญญัติ

14 จ้างที่ปรึกษา(ประเมินความพงึพอใจ) 20,000.00     10,000.00       เทศบัญญัติ
15 ค่าธรรมเนียมต่างๆ 1,530.00       510.00            เทศบัญญัติ
16 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,240.00       7,240.00         เทศบัญญัติ
17  เงินสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิน่หรือ

พื้นที่
150,000.00   150,000.00     เทศบัญญัติ

18 ค่าบ ารุงสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 28,330.00     28,322.00       เทศบัญญัติ
19 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชมุชนต าบลหนองหล่ม 100,000.00   100,000.00     เทศบัญญัติ

1,387,946.19  

 ที่  โครงการ  งบประมาณ  งบประมาณที่จ่าย
จริง

 หมายเหตุ


