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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 

 
 
 

ในทางตรง... 
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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  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
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  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองหล่ม  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ  
๑2 และ  ข้อ ๑3  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จะต้องด าเนินการ 
ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 

“(๓) รำยงำนผล… 
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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. ๒๕๖1 ข้ึน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมนิประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนน้ันด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แตเป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดข้ึนถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถ่ินได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่
ของท้องถ่ินหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  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  
แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ 
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  
ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

๑. ควำมส ำคัญ... 
 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



~ ๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  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 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบ
ประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี   

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 

 
 
 
 

ประชำชน... 
 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 



~ ๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด
และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งาน
ต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและ
จะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสทีจ่ะด าเนินการและตั้งมั่นอยา่งสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค
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   
 
 
 

ขั้นตอนท่ี... 
 
 

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)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอน... 
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๔.  กรอบ... 
 
 
 

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  ดังนี้     

  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 าและประสานแผนพัฒนาท้อง ถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มอืดังกลา่วคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี ้

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) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 
 
 

(๓)  ควำม... 
 
 

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
อย่างคุ้มคา่  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 
 
 

(๖)  ประสิทธิผล... 
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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 ถูกต้อง
หรือไม่  

๔.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถ่ิน  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมี ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
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 – ๒๕๖4) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพิ่มเติม   
 
 
 

๔.๔  ด าเนินการ... 
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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          
   
   
 
 
 
 

(๔)  เครื่องมือ... 
 
 
 

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 ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถ่ิน  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  
๕.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

(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 าและประสานแผนพัฒนาท้อง ถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

 
 
 
 

(๒)  แบบอ่ืนๆ... 
 
 

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 

 
 
 
 
 

๕)  ท ำให้ทรำบ... 

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     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. คณะกรรมกำร... 
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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)  นางปนัดดา  พรมมินทร ์ รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง  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 าเนินงานตามแผนว่า  มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี ้ 

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
 

โดยมีแนวทาง... 
 
 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร ์
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โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอยา่งมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสรา้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากข้ึน  รวมทั้งจะมุ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 
 นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด้าเนินการในปีแรก     
 นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
 นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายท่ี  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหวัหน้าระดับปลดักระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ 
เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
 
 
 

วิสัยทัศน์... 
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วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
๒)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  :  การสร้างความสมดลุและปรบัระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลกั  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี  
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบนัหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิง่ที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย ์
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางออ้ม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผือ่แผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกตอ้ง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ่ 

 
 
 
 
 

๙)  มีสติ... 
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๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ด ี

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐข้ึนเพื่อเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดข้ึน
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี  

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสงัคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุ ารงุศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดบัคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซยีน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

๑๐)  การส่งเสริม... 
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๑๐)  การส่งเสริมการบรหิารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๑)  การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี ้

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนนิ 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลติยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจดัการอย่างบรูณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปอ้งกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกข้ันตอนที่มีความ
เสี่ยง 

 
 
 

๒.๓)  ก้าหนด... 
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๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่ เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ป ี
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานน้ันและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกลา่วมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย  พะเยา  แพร่  น่าน)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)  ได้จักท าข้ึนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔  จังหวัด  ทุกข้ันตอน  ตั้งแต่การ
รวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  
เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์  ตัวช้ีวัด  แผนงานและโครงการ  
 จากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  จึงได้ก าหนดต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ  

1. ด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ 
2. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
3. ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
วิสัยทัศน์ ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ า ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
 

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้  
   ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  :  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมอนุ 

มิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  :  การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  :  พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  :  ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบรหิารจัดการสิ่งแวดลอ้มและ

พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสูก่ารเป็นกลุ่มจังหวัดสเีขียว 
 
 
 

๗.  ยุทธศาสตร.์.. 
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๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  
วิสัยทัศน์  “แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งภายใตการเปนประชาคมอาเซียน” 
 

เป้าประสงค์รวม 
จั งห วัดมีพื้ นที่ เ กษตรปลอดภัย มี ช่อ งทางการตลาด ผลผลิ ตเกษตรปลอดภัยมี การขยายตั ว 

ประชาชนมีรายได มีความเปนอยูที่ดี มีมูลคา การคา การลงทุน การทองเที่ยว การคาชายแดน มีความมั่นคง 
ปลอดภัย ชุมชนเขมแข็งมากข้ึน มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใตการอยูรวมกันเปนประชาคมอาเซียน ๓.) 
จังหวัดมีมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน เพิ่มข้ึน 

 

ตัวชี วัดและคาเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets) 
1. รอยละที่เพิ่มข้ึนของมูลคาผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด (คาเปาหมาย:รอยละ 5) 
2. รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว (คาเปาหมาย : รอยละ 3) 
3. รอยละที่เพิ่มข้ึนของพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนาเมือง (คาเปาหมาย : รอยละ 5) 
4. รอยละของประชาชนที่มีไฟฟา และประปาใช (คาเปาหมาย : รอยละ 80) 
5. ครัวเรือนผานเกณฑความจ าเปนพื้นฐาน (จปฐ.) (คาเปาหมาย : รอยละ 5) 
6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(คาเปาหมาย : ระดับ 5) 
7. รอยละที่เพิ่มข้ึนของชุมชนสีขาว (คาเปาหมาย : ระดับ 10) 
8. รอยละของครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(คาเปาหมาย : ระดับ 80) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริม และพัฒนาการทองเที่ยว เชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรค 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสรางพื้นฐานประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางคุณคาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน   
 

๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 

2. พัฒนาแหล่งน้ า และบริหารจัดการน้ า เพื่อประชาชน 
3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่ม

ศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2.. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนดวาระการพัฒนา
เพื่อให้ 

เกิดความเข็มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3.  ส่งเสริมการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถ่ิน 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 
 เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง 
6. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความ 
 ยั่งยืน 
2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
          แนวทางการพัฒนา 

1.  ปกป้อง ทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดอง 
 สมานฉันท์ของคนในชาติ 
2.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามชายแดน 
3.  เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิต 
 และทรัพย์สิน 
4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
         แนวทางการพัฒนา 

1. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 
3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
4. สง่เสริมสนับสนุนการบูรณาการการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 
 

๙.  แผนพัฒนา... 
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๙.  แผนพัฒนาอ้าเภอดอกค้าใต ้ ๔  ปี  ๒๕61 – ๒๕๖4 
วิสัยทัศน์อ้าเภอ : ดอกค้าใต้งาม  เมืองน่าอยู่  การเกษตรปลอดภัย  ภายใต้ประชาคมอาเซียน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  :  สง่เสริมเกษตรปลอดภัยและการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
          เป้าประสงค์ 

         ๑. ประชาชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ดีข้ึน 
           ๒. เกษตรปลอดภัยช่องทางการตลาดเพิ่มข้ึน 
           ๓. เพิ่มการค้า การลงทุนและการทอ่งเที่ยวในท้องถ่ิน         
 กลยุทธ ์

  ๑.พัฒนาการเกษตรสูร่ะบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ 
  ๒. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชด าริ 
  ๓. พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและผูป้ระกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ๔. พัฒนาการค้าการลงทุน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  : ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

  เป้าประสงค์ 

  ๑.มีรายได้เพิม่จากการท่องเที่ยว 
  ๒.แหลง่ท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
  กลยุทธ ์
  ๑. การพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ 
  ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวก 
  ๓. การพัฒนามานฐานและบุคลากร 
  ๔. การบริหารจัดการ 
  ๕. การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3  : พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
  เป้าประสงค์ 

  ๑. มีเส้นทางคมนาคม และการให้บริการที่เช่ือมตอ่ระบบ โลจิสติกส์ต่อระบบโลจสิติกส์ 
  ๒. ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพือ่การเกษตรอย่างเพียงพอ 
  ๓. ประชาชนมีไฟฟ้าประปา ใช้อย่างทั่วถึง 
  ๔. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ด ี  
  กลยุทธ ์
  ๑. พัฒนาเมอืง 
  ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
  ๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4  : สร้างคุณค่าและพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  เป้าประสงค์ 

  มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง ภายใต้ประชาคมอาเซียน  
  กลยุทธ ์
  ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุม่วัย 
  ๒. สร้างสังคมเอื้ออาทรภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัตศิาสตร์วัฒนธรรมและอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5  : พัฒนาและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  เป้าประสงค์ 

 มีีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมีสมบูรณ์ีสิง่แวดล้อมปราศจากมลพิศและลดการเกิดภาวะโลกร้อน 

  กลยุทธ ์
  ๑. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ฟื้นฟูและเพิม่พื้นทีส่ีเขียวสร้างความสมบรูณ์ในทุกพื้นที่ 
  ๒. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ า 
  ๓. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 
  ๔. ส่งเสรมิให้คนอยูร่่วมกบัป่าอย่างยั่งยืน 
  ๕. ส่งเสรมิสนบัสนุนการอนรุักษ์พลังงานและการใช้พลงังานทดแทน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  6  : ส่งเสรมิความมั่นคงภายใน 
  เป้าประสงค์ 

 ประชาชนอยู่ในสงัคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง 
  กลยุทธ ์
  ๑. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการพิทักษ์รักษ์สถาบันหลักของชาติ 
  ๒. ป้องกันปราบปรามและบ าบัดยาเสพติดภายใต้กลไกประชารัฐ 
  ๓. เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงภายใน 

 
๑๐.  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 

 
๑๑.  แผนชุมชน... 
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๑๑.  แผนชุมชน  
 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 
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 าไม่มีความรู้เพียงพอ  

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

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
   

๑๒.  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 

ความส้าคัญ... 



~ ๒๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

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 าบรรจใุนแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปตี่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ได้
ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคม
องค์การบริหารสว่นต าบลแหง่ประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพือ่จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีข้อมูลปัญหาความ
ต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถ่ินอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้   
 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 

 
 
 



~ ๒๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

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. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 
๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยไช้แบบ
การติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (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    

 
 
 
 
 
 

๒.  ความส าคัญ... 
 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

 



~ ๒๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑  การก าหนด... 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 



~ ๓๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4) ดังน้ี  
               ตัวบ่งช้ีที่  ๑  :  ข้ันตอนการจัดท าแผนยทุธศาสตร ์(๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์(๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)   

ตัวบ่งช้ีที่  ๓  :  ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ป ี(๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ป ี(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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑... 
 



~ ๓๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

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    
คะแนนท่ีได ้  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. ๒๕๕๘   

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒... 
 



~ ๓๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

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   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได้ 
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  

ของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓... 
 



~ ๓๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  
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 าแผนพัฒนาสี่ปี  
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   

 
  
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔... 
 



~ ๓๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี  
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   :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได้ 
แผนพัฒนาสี่ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรบัแผนพฒันา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพฒันาสีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสีป่ีไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเน่ืองกับระยะเวลาปี (4 ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่  5... 



~ ๓๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

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 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) 355 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1 

110 30.99 - 

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

110 30.99 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างตุลาคม ๒๕60 ถึง 
กันยายน ๒๕๖1) 

133 37.47 ๐ 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖... 
 



~ ๓๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

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 ๒๕60 ถึง กันยายน ๒๕๖1)   

133 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๔  สรุปผล... 
 



~ ๓๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑ ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์ ๕ ๕ 
๓ ข้ันตอนการจัดท าแผนพฒันาสีป่ ี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสีป่ ี ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒๔ 
 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบง่ช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒๔  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 าเนินการได้เพียงร้อ ยละ  25.22  
อาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และ
อาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตาม
ความต้องการสูงสุดของประชาชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบตัวบ่งชี้... 

 



~ ๓๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

 
 

 
 
 
 
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 เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
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. ๒๕๖1) 

 



~ ๓๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

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. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 
๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบ
ติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและ
ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  ๑... 
 
 

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการตดิตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชงิปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



~ ๔๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

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   

 
 
 

แบบท่ี  ๒...   
 
แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  



~ ๔๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. ๒๕๕1 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ 1  ปี โดยเริ่มตั้งแต่
สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1 
 
ส่วนท่ี  ๑    ข้อมูลท่ัวไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  1  ปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1) 

   
ส่วนท่ี  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตาม... 



~ ๔๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)   

สรุปตามยุทธศาท สตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐  ปี ๒๕๖๑  ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 95 ๕๓ 97 23 168 42   
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

76 47 79 32 98 55   

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26 6 41 2 39 5   

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 21 16 20 5 20 9   

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 26 ๒๒ 30 25 30 20   
รวมทั้งสิ้น 244 144 267 87 355 130   

คิดเปน็ร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  59.02  32.58  36.62   
 

*โครงการท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลหนองหล่ม รวมท้ังหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเข้ามาด าเนินการในพ้ืนท่ีต าบลหนองหล่ม 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  ๓/๑... 



~ ๔๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร ์
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4  ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 1  ปี  โดยเริ่มตั้งแต่
สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1 
 
ส่วนท่ี  ๑    ข้อมูลท่ัวไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองหล่ม 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  1  ปีงบประมาณ  (เดือนตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1) 

 
ส่วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสี่ปี 
บรรจุในเทศ

บัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 168 18 5.07 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

98 54 15.22 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

39 3 0.85 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและความสงบ
เรียบร้อย 
 

20 10 2.82 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 30 25 7.05 
รวม 355 110 30.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตาม... 
 



~ ๔๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

 
 

 
 
 
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 – ๒๕๖4)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖4)  
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหล่ม  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  
และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)     

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    

 
 
 

คณะกรรมการ... 
 

การติดตามและประเมินผลในเชงิปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



~ ๔๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  โดย
ได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันที่  26  ตุลาคม  ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๐๐ น.       ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล
หนองหล่ม  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

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  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.สรุปผล... 
 



~ ๕๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

 
สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  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 4 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลมุระยะเวลา 4 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. ๐๓ และ แบบ ยท. 
๐๔ 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 5... 

 
ส่วนที ่ ๕ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

 
 

 
 
 
 

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.๒๕๖1  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕๖1) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินดังกล่าว  เทศบาลต าบล
หนองหล่ม  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  
รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1   

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕60 – กันยายน ๒๕๖4) 
(www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 

http://www.dla.go.th/
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
เทศบาลต าบลหนองหล่ม ดอกค าใต้ จ.พะเยา  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ คิด
เป็น 

1.1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 195.0 51.72 103,480,000.00 73.48 15.0 40.54 5,332,000.00 58.85 9.0 32.14 2,213,900.00 64.64 9.0 32.14 2,213,900.00 64.64 9.0 32.14 2,213,900.00 64.64 

2.5. ด้านการบริหารจัดการองคก์ารท่ีดีขององคก์รให้มีประสิทธิภาพ 27.0 7.16 4,306,000.00 3.06 1.0 2.70 350,000.00 3.86 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 97.0 25.73 26,358,350.00 18.72 20.0 54.05 3,357,900.00 37.06 19.0 67.86 1,210,922.44 35.36 19.0 67.86 1,210,922.44 35.36 19.0 67.86 1,210,922.44 35.36 

4.3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 41.0 10.88 5,735,000.00 4.07 1.0 2.70 20,000.00 0.22 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 4.51 950,000.00 0.67 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 

รวม 377.0   140,829,350.00   37.0   9,059,900.00   28.0   3,424,822.44   28.0   3,424,822.44   28.0   3,424,822.44   

 
 

ข้อมูล ณ 17/10/2561 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

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 

2.ครุภัณฑ์... 
 

ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

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  ครุภัณฑ์... 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

 ๒.๒  ครุภัณฑ์การศึกษา   
  (๑)  จักรอุตสาหกรรม  จ านวน  2  หลัง      
 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  ครุภัณฑ์การเกษตร 
  (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 
  (๔)  วิทยุแบบกระเป๋า ฟิลปิป ์ จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (๕)  เครื่องบันทึกเสียง sony จ านวน  1  เครื่อง 
  (๖)  แอมป์ขยาย 150 วัตต์ จ านวน  1  เครื่อง 
  (๗)  เครื่องรับส่งวิทยสุื่อสารชนิดมือถือ  จ านวน  6  เครื่อง 
  (๘)  เครื่องรับส่งวิทยสุื่อสารชนิดประจ าที่  จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (๙)  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 
   
 

๒.๘  ครุภัณฑ์... 
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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  3  เครื่อง   
  (๒)  เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  22  เครื่อง   
  (๓)  เครื่องพิมพ์ ชนิดหัวเข็ม จ านวน  1  เครื่อง 
  (๔)  เครื่องปริ้นเตอร์  จ านวน  5  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 

ผลการติดตาม... 
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   ผลการติดตามและประเมินผล 
  ครุภัณฑ์ของเทศบาลที่ปรากฏข้างต้นนั้น  มีจ านวน  17  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  16  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) 

   คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุท่ีช ารุดเสื่อมสภาพ  ดังน้ี  
    (๑)  นายวรเทพ  โกษา   ผู้อ านวยการกองช่าง       ประธานกรรมการ 
    (๒)  นางธิราภรณ์  แสงค า    นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
    (๓)  นายยุทธพงค์  สินเปียง   นายช่างโยธา   กรรมการ 
  คณะกรรมการได้ด าเนินการตราวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพทั้ง  16  รายการแล้ว
ปรากฏว่าพัสดุทั้ง  16 รายการเป็นพัสดุที่ช ารุดจริงและไม่สามารถซ่อมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และมีอายุ  ๕  
ปีข้ึนไป  เห็นควรด าเนินการจ าหน่าย   
 

3.วัสด.ุ.. 
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๓.  วัสด ุ
 วัสดุที่จ าเป็นจะต้องจดัซื้อเพื่อใช้ในการปฎิบติังาน  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     
 
 

************************************* 
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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 
(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  เนื่องจำกมีอ่ำงเก็บ

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 – ๒๕๖4)   

๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งช้ีที่  ๑  :  ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการ
ครบทุกข้ันตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๓๕) 

(๒)  แบบที่  ๑  :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกข้ันตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๔๔) 

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

๓๖) 
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๔๙) 
 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๔6)  โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการทีบ่รรจุในแผน   จ านวน   355  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   130  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  36.62 ของแผนยุทธศาสตร์              
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งช้ีที่  ๓  :  ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการ
ครบทุกข้ันตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๓๕) 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒  ผลการ... 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ

แผนพัฒนาสี่ปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙๘  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๕๐) 
 (๒)  ตัวบ่งช้ีที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี  ได้  ๔  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓  หน้า  ๓๘) 

 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี 
(๑)  แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๔๗)  โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการทีบ่รรจุในแผน    จ านวน   349  โครงการ 
  โครงการทีบ่รรจเุทศบญัญัต ิ  จ านวน   110  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  30.99  ของแผนพัฒนาสี่ป ี
  (๒)  ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  ไม่ได้คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า  ๓๙)     

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 
๒๕๖1  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๕  หน้า  ๕๒)   

  โครงการทีบ่รรจุในแผน   จ านวน   355  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   28  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  7.89  ของแผนพัฒนาสี่ป ี
 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มผีลกระทบในการด าเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๔๐)     
 
๔.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล 
 ๔.๑  ครุภัณฑ์ที่ช ารุดมี  จ านวน  15  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... 
 
 



~ ๖๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

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     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.  ปัญหา... 
 
 



~ ๖๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

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   

-  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...



~ ๖๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

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  37.47  ไม่ถึงร้อยละ  ๑๐๐  ของ
แผนพัฒนาสี่ป ี  

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

๑)  เทศบาลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
๒)  เทศบาลมีงบประมาณทีจ่ ากัด        
ข้อเสนอแนะ  

      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเรง่ด่วนบรรจใุนแผนพัฒนาสี่ปี     
๒)  เหน็ควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ 50  ของแผนพัฒนาสี่ป ี  

 
 
 
  

 


