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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าท่ีด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 
ดังนั้น  เพื่อใหเ้ป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลผาจุก จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลผาจุก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60                ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖
1) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
                                                                                    คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลผาจุก 
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ส่วนที ่ ๑ 
 

บทน า 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรม และการท่องเท่ียว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าท่ีเพิ่มมากขึ้น 
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  
เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  อันเป็นเครื่องมือท่ี
ส าคัญประการหนึ่งท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วย
เหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ี
ดีท่ีสุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ด าเนินการอยู่โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ 

 
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์
จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-
effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุ



๒ 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุง
การด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  
เนื่องจากว่าเป็นส่ิงท่ีต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็น
จริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จ าเป็นท่ีจะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน 
ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าท่ีจัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัย
พนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งท่ีมีความเช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธี
ติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นส่ิงหนึ่งท่ีจ าเป็นส าหรับ
การด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต 
หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ีว่า
แผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ
ดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ท่ีสามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในส่ิงท่ีวางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลผาจุก  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลผาจุก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕60 ถึง  มีนาคม .ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ 
และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   
 (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ



๓ 

ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลผาจุก  เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลผาจุก จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลผาจุก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1(
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)ข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินท้ังแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แตเป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพื่อให้ทราบว่าผลท่ีเกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะท่ีก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นท่ี
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงส่ิงแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรท่ีใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบั ติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) ส่ิงท่ีจะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  และการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่ 
พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการท่ีมี
หน้าท่ีก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และท่ีส าคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง  
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  และ
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๔ 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอต้ังงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้ังงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการท่ีจะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนท่ีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และต้ังงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี   

 
 
กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ

ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องต้ังรับให้มั่นรอโอกาสท่ี
จะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ต้ังรับให้มั้นเพื่อรอโอกาสและสุดท่ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยัง่ยืน  เป้นไปตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง     



๕ 

 
 
 

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพื่อการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้  
 
  
 
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

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

ขั้นตอนที่ ๓    

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



๖ 

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ 
(๕)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลผาจุก  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลผาจุก โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปคกรง
ส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

       ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ิน 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 



๘ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาท่ีด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

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

 
(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   

   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  
สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าท่ีของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

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

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบ้ันพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 



๙ 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการ ท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ท่ีเป็นพิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็นชีวิต ค่านิยม
ท่ีดีงาม และความเป็นไทย  รวมท้ังได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถ 
 
 

แก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของ เทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  ส่ิงแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่  

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมท้ังต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านท่ีบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นกา
รวิเคระห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  



๑๐ 

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

 
 

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลผาจุก  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖2)  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมท้ังท่ีเปล่ียนแปลง และ

เพิ่มเติม   
๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ 
๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ง ต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อท่ี ๓ ข้างต้น) 

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



๑๑ 

  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสท่ี  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสท่ี  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
 
 
 

  (๓)  ไตรมาสท่ี  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  
(๔)  ไตรมาสท่ี  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
 (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
  (๔)  เคร่ืองมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา อาจเป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินการ        เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีต้ังไว้หรือไม่ โดยการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   



๑๒ 

ด าเนินการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  
เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมู ลจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา โดยคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นและน าเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  แผนการ

ด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
 

 
 
   

     
 ส่ิงท่ีจะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนิการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้ 

แบบที่  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

เครื่องมือท่ีใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  4   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลใน 
               ภาพรวม 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

๖.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

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


๑๓ 

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งได้จัดท าเป็นแบบสรุปผล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าใหท้ราบว่าจะต้องเปล่ียนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปล่ียนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบติ เป้นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให่มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานท่ีน าไปปฏิบติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน า โครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเรจ   และส่วนท่ีสอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ท้ังผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 



๑๔ 

๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ปผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีน าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการท่ีไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก  กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย     

 
 
 
 

๑)  นายประหยัด มีมา  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง     ประธานกรรมการ 
๒)  นางกัญญาณัฐ บุญไทย           ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง     กรรมการ 
๓)  นายอนันต์            สายสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2   กรรมการ    
๔)  นางจุฑามาศ         ค าภู่  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1   กรรมการ 
๕)  นายพนม             จีนทา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2   กรรมการ 
๖)  นายอเนก  กาพิน   ผู้อ านวยการกองช่าง         กรรมการ 
๗)  นางสาวสายฝน     สว่างไสว         ผู้อ านวยการกองคลัง        กรรมการ 
๘)  นายพล                ไชยสอน          ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น           กรรมการ 
๙)  นายพิเชษฐ์     เมืองนันท์        ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น           กรรมการ 
๑๐) นายวิชัย            สังข์ทอง            ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๑) นางชูศรี             จันทะวงค์         ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ 
12) นางชยุดา           เกตุสุวรรณ       หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    กรรมการและเลขานุการ 
13) นางทิพย์วรรณ     พิศมัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ  

  
 

    
 
 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต าบลผาจุก 
 
 



ส่วนที ่๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผุ้บริหาร  รวมท้ังปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ท้ังนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้ส้ินสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

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

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีส าคัญ ดังนี้  

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

 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

แผนยุทธศาสตร ์ วิสยัทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 



๑๗ 

๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น  รวมท้ังจะมุ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ท้ังนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งน โยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด้าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง
หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปล่ียนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานท่ีผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมท้ังได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ 
เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ 
เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์  



๑๘ 

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

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

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ

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

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 
 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้ จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันท่ีดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 



๑๙ 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายท้ังปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติท่ีต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคล่ือนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันท่ีเกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ท้ังมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

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

๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหล่ือมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 
 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 



๒๐ 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานท่ี  ท่ีจัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมท้ังโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ี รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ท้ังนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยท่ีต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ท้ังมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
ท่ีลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเส่ียง
และประชาชนท่ัวไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีการปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานท่ี
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดท่ีน่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

 
๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนท่ีมีความ

เส่ียง 
๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการท่ีสามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ

กระทาผิดท่ีปรากฏเห็นเป็นท่ีประจักษ์อยู่โดยท่ัวไปท่ีทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดท่ีเห็น เป็นท่ีประจักษ์ในพื้นท่ีของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมท้ังระบุตัวเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด

ตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 



๒๑ 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และเพชรบูรณ์)        ได้

จัดท าขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ท้ังภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมท้ัง  5  จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ต้ังแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการ
ประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  เปูาประสงค์รวม กลยุทธ์  ตัวช้ีวัด  
แผนงานและโครงการ  
 จากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  1 จึงได้ก าหนดต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ  

(1) พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
(2) พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งส่ีแยกอินโดจีนและ 

อาเซียน 
(3) พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
(4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕60-๒๕62 
    วิสัยทัศน์ 
      “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย   สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน” 
     เป้าประสงค์ 

๑. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดรมีความมั่นคงและยั่งยืน 
๒. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ 

OTOP 
๓. เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ท่ีมีอัตลักษณ์ และยกระดับคุณภาพการท่องเท่ียว 
๔. ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และพลังงานท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 
 
๕. ระบบบริหารการค้าชายแดน การลงทุน การท่องเท่ียว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีศักยภาพสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๒.พัฒนาภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน และมี

การบริหารจัดการด้านตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 
          ๓. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  และการท่องเท่ียว 
          ๔. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
          ๕. เพิ่มศักยภาพ  การค้า  การลงทุน  การท่องเท่ียว  และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
     วิสัยทัศน์ 
                 “อุตรดิตถ์เมืองแห่งคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่” 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 



๒๒ 

 ๑. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒. ด้านปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

 ๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๔. ด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

 ๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 
7. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
8. ด้านการประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร 
9. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

๙.  แผนพัฒนาอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์  ๔  ปี   
๑) วิสัยทัศน์    

   “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต    ผลผลิตปลอดภัย   
สืบสานวัฒนธรรมไทย     ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” 

๒)  พันธกิจ   
(๑)  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และมีการสืบสานต่อไป มีความ

มั่นคงและยั่งยืนในการด ารงชีวิต 
(๒)  ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP ให้มคุีณภาพ 

ประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดท่ีดี 
(๓)  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองความ

สมัครสมาน สามัคคีของประชาชน 
 
(๔)  พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ า และพลังงาน 
(5) ส่งเสริม การค้า การลงทุน การท่องเท่ียว ท้ังภายในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์และภายนอกอ าเภอ

เมืองอุตรดิตถ์ 
๓)  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้าเภอ 

  1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมท่ีดี ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็งและมี
ความมั่นคงในชีวิต      

2.  พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและมีการ
บริหารจัดการด้านการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.  พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเท่ียว    
4.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรและส่งเสริมพัฒนาพลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม

และแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 
๑๐.  แผนพัฒนาต้าบลผาจุก 
 วิสัยทัศน์ 
                                 “ต าบลน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม   เลิศล้ าโบราณสถาน” 



๒๓ 

          ยุทธศาสตร์ 
                       ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 
              ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
              ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
              ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความรู้ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
              ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
              ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง 
              ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
              ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเท่ียว 
๑๑.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนท่ีเกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าท่ี  แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนท้ังหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  
โครงการกิจกรรม  ปัญหาท่ีชุมชนท่ีเกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้   

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟูาส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพื่อการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเท่ียว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  



๒๔ 

๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 
 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุุนละออง  กล่ินเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   เช่น  ติดต้ังกล้องวงจรปิด  การติดต้ัง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
๑๒.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือ  หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2172 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง  การส ารวจข้อมูล
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)      โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญ
กับข้อมูลการเกษตร  เช่น ประเภทพืชท่ีปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้าน
แหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาเพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่น
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  
เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถิ่น 
 
 
ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพื่อเทศบาลจะ
ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศ
ไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมท้ังข้อมูล
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ท้ังนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลท่ีต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนท่ี ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนท่ี ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนท่ี ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนท่ี ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนท่ี ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 

(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 



ส่วนที ่๓ 
 
 
 
 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลผาจุก  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลผาจุก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยไช้แบบการติดตาม
และประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งช้ี
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส า คัญของตัวแบบบ่งช้ีการปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(eariy warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมิน            แนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลท่ี
จ าเป็น    

 
 

 
 
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงาน 
(Performance  Indicators) 

 



๒๗ 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าส่ิงท่ีไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา
วิธีการแกไขปญหาท่ีจะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะส้ินสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ีได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประ
สงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขา
ราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 



๒๘ 

 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8–๒๕๖2)  ดังนี้  
               ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)   

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (๕  คะแนน)    

(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 



๒๙ 

  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เคร่ืองหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘   

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
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 



๓๐ 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  

ของเทศบาลต าบลผาจุก 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทัว่ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 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... 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

 
ผลการติดตามและประเมิน คะแนนเต็ม   ๕    



๓๑ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี  คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เคร่ืองหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี  
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   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ 

๙6  คะแนน ๔ 



๓๒ 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 10 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 8 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพฒันา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 59 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเน่ืองกับระยะเวลาปี (๓ ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมอยู่ในช่วงระยะเวลา 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 ๙6 

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 ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   0  . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) 194 - - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 59 30.256 - 



๓๓ 

๒๕๖1 
เทศบัญงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

26 44.067 - 

เงินอุดหนุน พ.ศ.2561 6 10.169 - 
เงินสะสม  27 45.762 - 
การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างตุลาคม ๒๕60 ถึง 
มีนาคม ๒๕๖1) 

32 16.410 0 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชีท่ี้  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 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    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการท่ีด าเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)   

-  ไม่มีผลกระทบ  5 



๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ 4 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ๕ 4 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒2 
 

 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนท่ีได้  ๒2  คะแนน  ซึ่งต่ ากว่า  ๒๕  คะแนน  คือต้อง
ปรับปรุง  โดยคะแนนท่ีมีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งช้ีท่ี ๕  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   

 



๓๕ 

ข้อเสนอแนะ   
เพื่อให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหาร

เร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เพียง      ร้อยละ  16.410  
อาจจะท าให้ส้ินปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และ
อาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญาให้กับประชาชนได้ตามความ
ต้องการสูงสุดของประชาชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ช่ือ-สกุล .................................................ต าแหน่ง .............................................. 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ................................................................................................................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  ในช่องที่เลอืก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการท่ีประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ท่ีเกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 



๓๖ 

๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

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



ส่วนที ่ ๔ 

 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานท่ี
มีอ านาจหน้าท่ีส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพื่อให้การด าเนินงานมุ่งสู่
เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ท้ังนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลผาจุก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕๖1) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อส่ังการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลต าบล
ผาจุก  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑   

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) 
(www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผล 
(www.dla.go.th) 

 

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


งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ หนว่ยงาน

ทีต่ ัง้ไว ้ ท ีไ่ดร้บัอนมุตัติามแผน คงเหลอื เป็นไปตาม ไมเ่ป็นไปตามทีร่บัผดิชอบ

ตามแผนพฒันางปม.รายจา่ยประจ าปีการด าเนนิงาน แผนพฒันาทอ้งถ ิน่แผนพฒันาทอ้งถ ิน่

แผนงานบรหิาร

งานท ัว่ไป

ครภัุณฑส์ านักงาน1 เกา้อีส้ านักงานแบบปรับระดบัสงู-62,500 65,000 ม.ค.-ก.พ. - 65,000 - P - ส านักปลัด

ต า่ และโยกเอนไดม้ทีีท่า้วแขน (ผ.พต.1.121) (ท.5) (ผด.28) เทศบาล

ขา 5 แฉก พรอ้มลอ้เลือ่น จ านวน

25 ตวั

2 เกา้อีส้ านักงานแบบปรับระดบัสงู-18,000 17,550 ม.ค.-ก.พ. - 17,550 - P - ส านักปลัด

ต า่ได ้มทีีท่า้วแขน ขา 5 แฉก พรอ้ม(ผ.พต.1.121) (ท.5) (ผด.28) เทศบาล

ลอ้เลือ่น จ านวน 9 ตวั

3 เกา้อีส้ านักงานแบบปรับระดบัสงู-21,000 18,750 ม.ค.-ก.พ. - 18,750 - P - ส านักปลัด

ต า่ และโยกเอนได ้พนักพงิสงู มทีี่(ผ.พต.1.121) (ท.5) (ผด.28) เทศบาล

ทา้วแขน ขา 5 แฉก พรอ้มลอ้เลือ่น

จ านวน 5 ตวั

รวม 101,500 101,300 101,300

 รอบเดอืนเมษายน 2561 ระหวา่งไตรมาสที ่1(ตลุาคม-ธนัวาคม 2560) - ไตรมาสที ่2 (มกราคม -มนีาคม 2561)

รายงานตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่ (พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 56,000,000.-บาท  

 รอบเดอืนเมษายน 2561 ระหวา่งไตรมาสที ่1(ตลุาคม-ธนัวาคม 2560) - ไตรมาสที ่2 (มกราคม -มนีาคม 2561)

แผนงาน/ประเภท

ผลการด าเนนิงานการเบกิจา่ยงบประมาณ

หมายเหตุ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

ที่ ชือ่ครภุณัฑ์

รายงานตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่ (พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 56,000,000.-บาท  



งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ หนว่ยงาน

ทีต่ ัง้ไว ้ ท ีไ่ดร้บัอนมุตัติามแผน คงเหลอื เป็นไปตาม ไมเ่ป็นไปตามทีร่บัผดิชอบ

ตามแผนพฒันางปม.รายจา่ยประจ าปีการด าเนนิงาน แผนพฒันาทอ้งถ ิน่แผนพฒันาทอ้งถ ิน่

แผนงานบรหิาร

งานท ัว่ไป

ครภัุณฑส์ านักงาน4 เกา้อีส้ านักงานแบบปรับระดบัสงู-2,000 2,000 ก.พ. - 1,950 50 P - ส านักปลัด

ต า่ได ้มทีีท่า้วแขน ขา 5 แฉก พรอ้ม(ผ.พต.1.121) (ท.12) (ผด.30) เทศบาล

ลอ้เลือ่น จ านวน 1 ตวั

5 ชดุรับแขก 50,000 50,000 ม.ีค. - 48,700 1,300 P - ส านักปลัด

(ผ.พต.1.122) (ท.5) (ผด.29) เทศบาล

6 ตูโ้ทรศพัทแ์ละอปุกรณ์เดนิสาย50,000 50,000 พ.ย.-ธ.ค. - 49,500 500 P - ส านักปลัด

โทรศพัท์ (ผ.พต.1.122 (ท.5) (ผด.29) เทศบาล

รวม 102,000 102,000 100,150 1,850

รวมท ัง้หมด 203,500 203,300 201,450 1,850

งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ หนว่ยงาน

ทีต่ ัง้ไว ้ ท ีไ่ดร้บัอนมุตัติามแผน คงเหลอื เป็นไปตาม ไมเ่ป็นไปตามทีร่บัผดิชอบ

ตามแผนพฒันางปม.รายจา่ยประจ าปีการด าเนนิงาน แผนพฒันาทอ้งถ ิน่แผนพฒันาทอ้งถ ิน่

แผนงานบรหิาร

แผนงาน/ประเภทที่

การเบกิจา่ยงบประมาณ

หมายเหตุ

 รอบเดอืนเมษายน 2561 ระหวา่งไตรมาสที ่1(ตลุาคม-ธนัวาคม 2560) - ไตรมาสที ่2 (มกราคม -มนีาคม 2561)

แผนงาน/ประเภทที่

ผลการด าเนนิงาน

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

การเบกิจา่ยงบประมาณ

หมายเหตุชือ่ครภุณัฑ์

รายงานตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่ (พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 56,000,000.-บาท  

ชือ่ครภุณัฑ์

ผลการด าเนนิงาน

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2



งานท ัว่ไป

ครภัุณฑโ์ฆษณา1 จอรับภาพ ชนดิขาตัง้ขนาดเสน้ทแยง4,000 4,000 ม.ค.-ก.พ. - 4,000 - P - ส านักปลัด

และเผยแพร่ มมุไมน่อ้ยกวา่ 70 นิว้ (ผ.พต.1.124) (ท.7) (ผด.41) เทศบาล

รวม 4,000 4,000 4,000

งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ หนว่ยงาน

ทีต่ ัง้ไว ้ ท ีไ่ดร้บัอนมุตัติามแผน คงเหลอื เป็นไปตาม ไมเ่ป็นไปตามทีร่บัผดิชอบ

ตามแผนพฒันางปม.รายจา่ยประจ าปีการด าเนนิงาน แผนพฒันาทอ้งถ ิน่แผนพฒันาทอ้งถ ิน่

แผนงานบรหิาร

งานท ัว่ไป

ครภัุณฑง์านบา้น1 เครือ่งตดัหญา้ แบบขอ้ออ่น 11,000 11,000 ม.ีค. - 11,000 - P - ส านักปลัด

งานครัว (ผ.234) (ท.7) (ผด.42) เทศบาล

2 เครือ่งตดัหญา้ แบบเข็น 13,000 13,000 ม.ีค. - - 13,000 P - ส านักปลัด อยูร่ะหวา่ง

ไตรมาสที ่2

การเบกิจา่ยงบประมาณ

 รอบเดอืนเมษายน 2561 ระหวา่งไตรมาสที ่1(ตลุาคม-ธนัวาคม 2560) - ไตรมาสที ่2 (มกราคม -มนีาคม 2561)

แผนงาน/ประเภท ชือ่ครภุณัฑ์ หมายเหตุ

รายงานตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่ (พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 56,000,000.-บาท  

ที่

ผลการด าเนนิงาน

ไตรมาสที ่1



(ผ.234) (ท.7) (ผด.42) เทศบาล ด าเนนิการ

รวม 24,000 24,000 11,000 13,000

งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ หนว่ยงาน

ทีต่ ัง้ไว ้ ท ีไ่ดร้บัอนมุตัติามแผน คงเหลอื เป็นไปตาม ไมเ่ป็นไปตามทีร่บัผดิชอบ

ตามแผนพฒันางปม.รายจา่ยประจ าปีการด าเนนิงาน แผนพฒันาทอ้งถ ิน่แผนพฒันาทอ้งถ ิน่

แผนงาน 

การศกึษา

ครภัุณฑส์ านักงาน1 โตะ๊ท างาน ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 4.5 ฟตุ6,500 6,500 ก.พ.-ม.ีค - - 6,500 P - กองชา่ง อยูร่ะหวา่ง

(ผ.240) (ท.20) (ผด.กข.2.7) ด าเนนิการ

2 เกา้อีส้ านักงานแบบปรับระดบัสงู-ต า่2,000 2,000 ก.พ.-ม.ีค. - - 2,000 P - กองชา่ง อยูร่ะหวา่ง

ได ้มทีีท่า้วแขน ขา 5 แฉกและมี(ผ.239) (ท.15) (ผด.กข.2.7) ด าเนนิการ

ลอ้เลือ่น จ านวน 1 ตวั

3 โตะ๊หมูบ่ชูา 8,500 8,500 ก.พ.-ม.ีค. - - 8,500 P - กองชา่ง อยูร่ะหวา่ง

(ผ.240) (ท.20) (ผด.กข.2.7) ด าเนนิการ

แผนงาน/ประเภทที่ ชือ่ครภุณัฑ์

การเบกิจา่ยงบประมาณ ผลการด าเนนิงาน

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2
หมายเหตุ

รายงานตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่ (พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 56,000,000.-บาท  

 รอบเดอืนเมษายน 2561 ระหวา่งไตรมาสที ่1(ตลุาคม-ธนัวาคม 2560) - ไตรมาสที ่2 (มกราคม -มนีาคม 2561)



รวม 17,000 17,000 17,000

งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ หนว่ยงาน

ทีต่ ัง้ไว ้ ท ีไ่ดร้บัอนมุตัติามแผน คงเหลอื เป็นไปตาม ไมเ่ป็นไปตามทีร่บัผดิชอบ

ตามแผนพฒันางปม.รายจา่ยประจ าปีการด าเนนิงาน แผนพฒันาทอ้งถ ิน่แผนพฒันาทอ้งถ ิน่

แผนงาน 

สาธารณสขุ

ครภัุณฑส์ านักงาน1 เกา้อีส้ านักงานแบบปรบระดบัสงู-ต า่4,000 4,000 ธ.ค. - 3,900 100 P - กองสาธารณสขุ

ได ้มทีีท่า้วแขน ขา 5 แฉก และมี(ผ.พต.1.118) (ท.23) (ผด.33) และสิง่แวดลอ้ม

ลอ้เลือ่น จ านวน 2 ตวั

2 โตะ๊ท างาน ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 ฟตุ9,000 9,000 ม.ค.-พ.ค. - 8,400 600 P - กองสาธารณสขุ

(ผ.พต.1.117) (ท.24) (ผด.34) และสิง่แวดลอ้ม

3 เครือ่งปรับอากาศชนดิตดิผนัง 28,000 28,000 ม.ค.-พ.ค. - - 28,000 P - กองสาธารณสขุอยูร่ะหวา่ง

จ านวน 1 เครือ่ง (ผ.พต.1.117) (ท.23) (ผด.33) และสิง่แวดลอ้มด าเนนิการ

แผนงาน/ประเภทที่ ชือ่ครภุณัฑ์

การเบกิจา่ยงบประมาณ

หมายเหตุ

ผลการด าเนนิงาน

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

 รอบเดอืนเมษายน 2561 ระหวา่งไตรมาสที ่1(ตลุาคม-ธนัวาคม 2560) - ไตรมาสที ่2 (มกราคม -มนีาคม 2561)

รายงานตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่ (พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 56,000,000.-บาท  



รวม 41,000 41,000 12,300 28,700

งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ หนว่ยงาน

ทีต่ ัง้ไว ้ ท ีไ่ดร้บัอนมุตัติามแผน คงเหลอื เป็นไปตาม ไมเ่ป็นไปตามทีร่บัผดิชอบ

ตามแผนพฒันางปม.รายจา่ยประจ าปีการด าเนนิงาน แผนพฒันาทอ้งถ ิน่แผนพฒันาทอ้งถ ิน่

แผนงานเคหะ

และชุมชน

ครภัุณฑส์ ารวจ 1 ลอ้วดัระยะทาง 8,000 8,000 ธ.ค. 2,996 - 5,004 P - กองขา่ง

(ผ.243) (ท.29) (ผด.44)

รวม 8,000 8,000 2,996 5,004

ผลการด าเนนิงาน

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

รายงานตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่ (พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 56,000,000.-บาท  

รายงานตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่ (พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 56,000,000.-บาท  

 รอบเดอืนเมษายน 2561 ระหวา่งไตรมาสที ่1(ตลุาคม-ธนัวาคม 2560) - ไตรมาสที ่2 (มกราคม -มนีาคม 2561)

แผนงาน/ประเภทที่ ชือ่ครภุณัฑ์

การเบกิจา่ยงบประมาณ

หมายเหตุ



งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ หนว่ยงาน

ทีต่ ัง้ไว ้ ท ีไ่ดร้บัอนมุตัติามแผน คงเหลอื เป็นไปตาม ไมเ่ป็นไปตามทีร่บัผดิชอบ

ตามแผนพฒันางปม.รายจา่ยประจ าปีการด าเนนิงาน แผนพฒันาทอ้งถ ิน่แผนพฒันาทอ้งถ ิน่

แผนงานเคหะ

และชุมชน

ครภัุณฑส์ านักงาน1 ตูเ้หล็ก 2 บาน มอก. 5,500 5,500 ก.พ.-เม.ย. - 5,200 300 P - กองขา่ง

(ผ.พต.1.126) (ท.29) (ผด.กข.2.8)

2 เกา้อีส้ านักงาน แบบปรับระดบัสงู-10,000 10,000 ก.พ.-เม.ย. - 9,750 250 P - กองชา่ง

ต า่ได ้มทีีท่า้วแขน ขา 5 แฉกและ(ผ.พต.1.126) (ท.29) (ผด.กข.2.8)

มลีอ้เลือ่น

รวม 15,500 15,500 14,950 550

งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ หนว่ยงาน

ทีต่ ัง้ไว ้ ท ีไ่ดร้บัอนมุตัติามแผน คงเหลอื เป็นไปตาม ไมเ่ป็นไปตามทีร่บัผดิชอบ

ตามแผนพฒันางปม.รายจา่ยประจ าปีการด าเนนิงาน แผนพฒันาทอ้งถ ิน่แผนพฒันาทอ้งถ ิน่

ผลการด าเนนิงาน

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

รายงานตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่ (พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 56,000,000.-บาท  

 รอบเดอืนเมษายน 2561 ระหวา่งไตรมาสที ่1(ตลุาคม-ธนัวาคม 2560) - ไตรมาสที ่2 (มกราคม -มนีาคม 2561)

หมายเหตุแผนงาน/ประเภทที่

ผลการด าเนนิงาน

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

 รอบเดอืนเมษายน 2561 ระหวา่งไตรมาสที ่1(ตลุาคม-ธนัวาคม 2560) - ไตรมาสที ่2 (มกราคม -มนีาคม 2561)

แผนงาน/ประเภทที่ ชือ่ครภุณัฑ์

การเบกิจา่ยงบประมาณ

หมายเหตุ

ชือ่ครภุณัฑ์

การเบกิจา่ยงบประมาณ



แผนงาน

การเกษตร

ครภัุณฑส์ านักงาน1 โตะ๊ท างาน ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 ฟตุ4,500 4,500 ก.พ.-ม.ีค - 4,250 250 P - กองสง่เสรมิ

(ผ.243) (ท.35) (ผด.กข.2.9) การเกษตร

2 เกา้อีส้ านักงาน แบบปรับระดบัสงู-2,000 2,000 ก.พ.-ม.ีค. - 1,950 50 P - กองสง่เสรมิ

ต า่ได ้มทีีท่า้วแขน ขา 5 แฉก และ(ผ.244) (ท.35) (ผด.กข.2.9) การเกษตร

มลีอ้เลือ่น

รวม 6,500 6,500 6,200 300

งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ หนว่ยงาน

ทีต่ ัง้ไว ้ ท ีไ่ดร้บัอนมุตัติามแผน คงเหลอื เป็นไปตาม ไมเ่ป็นไปตามทีร่บัผดิชอบ

ตามแผนพฒันางปม.รายจา่ยประจ าปีการด าเนนิงาน แผนพฒันาทอ้งถ ิน่แผนพฒันาทอ้งถ ิน่

ที่ ชือ่ครภุณัฑ์

การเบกิจา่ยงบประมาณ

รายงานตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่ (พ.ศ.2561-2564)

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 56,000,000.-บาท  

 รอบเดอืนเมษายน 2561 ระหวา่งไตรมาสที ่1(ตลุาคม-ธนัวาคม 2560) - ไตรมาสที ่2 (มกราคม -มนีาคม 2561)

แผนงาน/ประเภท หมายเหตุ

ผลการด าเนนิงาน

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2



รวม

งบประมาณ งบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ หนว่ยงาน

ทีต่ ัง้ไว ้ ท ีไ่ดร้บัอนมุตัติามแผน คงเหลอื เป็นไปตาม ไมเ่ป็นไปตามทีร่บัผดิชอบ

ตามแผนพฒันางปม.รายจา่ยประจ าปีการด าเนนิงาน แผนพฒันาทอ้งถ ิน่แผนพฒันาทอ้งถ ิน่

รายงานตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถ ิน่ส ีปี่ (พ.ศ.2561-2564)

การเบกิจา่ยงบประมาณ

หมายเหตุ

ผลการด าเนนิงาน

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 56,000,000.-บาท  

 รอบเดอืนเมษายน 2561 ระหวา่งไตรมาสที ่1(ตลุาคม-ธนัวาคม 2560) - ไตรมาสที ่2 (มกราคม -มนีาคม 2561)

แผนงาน/ประเภทที่ ชือ่ครภุณัฑ์



รวม


