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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓ และ ข้อ 14  ให้ยกเลิกความใน (3)  ของข้อ  29    
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น    
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “ (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองแค   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองแค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน ำ 
 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้ำที่จัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีมี่การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

(๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
(๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
(๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
(๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน  
(๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

 
 
 
 

ในทางตรง.. 
 



1-2 
 
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 

(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  
การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการ
ของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  ในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่
จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยัง
เป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้
การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม  
  

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น   เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตาม
การประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่น
ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่ง
ประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองแค  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองแค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖1 ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕
61  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   

 (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 

 
 
 

นับวัน.... 
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นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองแค  เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองแค จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองแค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1     
ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้  
1.  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่    การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) 
การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชน
ในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
หนว่ยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
1.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้
จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด  ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย 
และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณ
ขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

(๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

(๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่
จะให้เงินอุดหนุน 

(๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

(๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงิน
สะสม หรือเงินกู้   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ 

ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ
สาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนิ นการ  
ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย   
สิ่งที่เปน็ปญัหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  
ตั้งรับให้มัน่เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  
โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
2.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

๒.๑  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒.๒  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๒.๓  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๒.๔  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๒.๕  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
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๒.๖  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๒.๗  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๒.๘  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๒.๙  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

3.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

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

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

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

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓ (๓)  และข้อ 14 (5) 

 
 
 

 
 

ผังขั้นตอน... 
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๔.  กรอบ... 
 
 

ผังข้ันตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำม
และประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกป ี

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร

ท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 
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4.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองแค    ได้ก าหนดกรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล หนองแค โดยอาศัยหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

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

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/6046  ลงวันที่ ๑9  ตุลาคม  ๒๕61  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

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

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

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

                มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนชุมชน                      
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมั่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
แนวทางการการพัฒนา  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

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

    มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

 
2) ด้าน.... 



1-8 
 

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
    เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สู งอายุ   ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  
มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
    ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน  ยาเสพติด การพนันลดลง         
๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

    มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ขยะในชุมชน

ลดลงและถกูก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

    ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่ น
สืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
    ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  และมีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   

    ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
    ประชาชน  ชุมชน  ได้รับการพัฒนาจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไป

ถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ       
(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 

     เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 

 
 
 
 
 

4.2 กำร... 
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๔.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
ชุมชน ที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัม พันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

๔.๓  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ  
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

๔.๔  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
       เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลาย
แนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  
ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๕  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลหนองแค    
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม 
๔.๖  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

๔.๗  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.8  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
๔.9  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล   

5. ระเบียบ  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ง

ต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 

  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   

  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
 

คณะ.... 
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  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเดือนธันวาคมของทุกปี  

  (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
              เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และ
การหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

๕.2  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   
      ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมา

วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
      โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาเทศบาล  แผนการ

ด าเนินงาน  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
6.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

๖.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(๑)  แบบตัวบ่งช้ีในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(๒)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
                    แบบท่ี  ๑  แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ของ อปท. 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
6.1 การ.... 
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                (๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
๖.๒  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

                    -   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
                                     -   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองแค 

    ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
๖.๓  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือคณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
7.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

๗.๑  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๗.2  ท าให้ทราบว่าจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการ

เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่นการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการ
ไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๗.3  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในครั้งต่อไป 

๗.4  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน 

๗.5  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไป
ปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาแผนงาน/
โครงการให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
 

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

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


 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

จุดมุ่งหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำเทศบำล 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๒ 
 

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี
รายละเอียดดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร ์
 
  กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ-ไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาการผลิต  ความสามารถในการ
แข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้้าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึง
จ้าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส้าคัญ ดังนี้  

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

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

นโยบาย... 
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 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด้าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     
นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  
๓.  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง และมีการบูรณาการ สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมพ่ึงประชาชน เอกชนประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของชาติ 

วิสัยทศัน์ : “ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญา    ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

•  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

•  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

•  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

•  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความย่ังยืน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
1. ด้านความม่ันคง  
(1.1)  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(1.2)  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
 
 

(1.3).... 



2-3 
 

(1.3)  การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

(1.4)  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

(1.5)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(1.6)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

(1.7)  การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
2. ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
(2.1)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2.2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(2.3)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
(2.4)  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
(2.5)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
(2.6)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(3.1)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(3.2)  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3.3)  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพ่ึงประสงค์  
(3.4)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(3.5)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
(4.1)  สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(4.2)  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(4.3)  มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4.4)  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(4.5)  พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5.1)  จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(5.2)  วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(5.3)... 
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(5.3)  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5.4)  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5.5)  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(5.6)  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
(6.1)  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(6.2)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(6.3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(6.4)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(6.5)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล  
(6.6)  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(6.7)  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี  
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ด ี

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ

ขึ้นเพ่ือเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กัน
ใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จาก
ภัยอันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสาน
พลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  

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

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนาและนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

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

ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 ๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่   

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ
บ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่าง
จริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้น
ยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

 
 
 
 

2) มาตรการ... 
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๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 โดยเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระท าผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือ          
แนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1                  
  วิสยัทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ( สระบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ) 
         “ เมืองแห่งอนาคต  แหล่งของการการลงทุนและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  มีภูมิปัญญาและ
นวัตกรรมที่แข่งขันได้ในระดับสากล ” 
 ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน             
เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรม และการเกษตร  เชิงสร้างสรรค์ 
 เป้าประสงค์ :  

1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า“เชิงสร้างสรรค์” ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ให้สามารถรองรับการผลิตสินค้าเชิง  

               “สร้างสรรค”์ ให้มากขึ้น 
3. เพ่ือน าเอาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า 

OTOP ให้มากขึ้น 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์ :  
1. เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 และของลุ่มน้ า 

เจ้าพระยาและป่าสัก ให้เป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและกว้างขวางมากข้ึน 
2. เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน กว้างขวาง และน ามาสู่         

การเพ่ิมผลผลิต ด้านการท่องเที่ยว และถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง 
3. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 1 โดยใช้ InformationTechnologe เป็นตัวกระตุ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพ่ิมศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ า

เจ้าพระยา/ป่าสัก และล าน้ าสาขา และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรม 
เป้าประสงค์ : 
1. เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการจัดระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก และล าน้ าสาขา 
2. เพ่ือเพ่ิมแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลพวงจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ภาค

เกษตรกรรมชุมชนและเมือง 
3. เพ่ือน าขยะที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องมาสร้างมูลค่าและน าไปสู่การสร้างรายได้ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 

ตอนบน 1 ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาเมืองและการจัดการ Logistics 
เป้าประสงค์ : 
1. เพ่ือรองรับสภาพ “ความเป็นเมือง” ให้น่าอยู่ ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และสะดวกในการ

เดินทาง 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอ านวยความสะดวก และลดอุปสรรค์ในการขนส่งผ่านกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 

ตอนบน 1 รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
แผนการพัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 วิสัยทัศน์จังหวัดสระบุรี 
 “ เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข ” 
เป้าประสงค์รวม : มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพ่ิมขึ้น เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี

เสถียรภาพ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและ

บริการสู่มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพ

มาตรฐาน 
แผนการ.... 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี 
1. มูลค่าการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ิม 
2. ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด 
3. ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
4. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ 
1. เพิ่มค่าการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ิมข้ึน 
2. พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบทางเลือกสอดคล้องกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เอ้ือต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการค้าและ  
    บริการ 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 
5. เพิ่มประสิทธิภาพผลิตผลเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐาน 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
7. ส่งเสริมการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานสอดคล้องกับภาคการผลิตสาขาเป้าหมายเฉพาะ 
8. ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่ทันสมัย 
9. เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ส่งเสริมสังคมแห่งคุณภาพสอดคล้องตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
12. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
13. ส่งเสริมการบริการสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า 
14. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 
15. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
16. เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเครือข่ายระดับพื้นท่ี 
7.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                7.1  วิสัยทัศน์ของเทศบาลต้าบลหนองแค  “ เมืองแห่งการพัฒนา  ประชารัฐร่วมใจ 
บริหารโปร่งใส  น าสังคมไทยสู่สากล ”   
                7.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
              1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              3.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  ศิลปะ  วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
และส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 
              4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่บรรหารจัดการที่ดี 
              5.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย  และกระบวนการประชาสังคม 

 
 
 
 

7.3 เป้าประสงค์..... 
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               7.3  เป้าประสงค์ 
 1.  การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
              2.  จัดวางระบบการบริหารสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ 
              3.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              4.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการสาธารณสุข  การศึกษา  และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 5.  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.  เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง  พ่ึงพาตนเองได้ 
 7.  ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพในชุมชม 
 8.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 9.  ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ 
               7.4  ตัวชี วัด 
 1.  จ านวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
 2.  ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม 
 3.  ร้อยละของจ านวนถนน / พื้นที่ก่อสร้างในการให้บริการสาธารณะ 
 4.  ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส าคัญ 
 5.  จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
 6.  จ านวนของพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.  จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา 
 8.  ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพและการบริการด้าน  
                                      สาธารณสุข 
 9.  ร้อยละของเด็ก เยาวชน  ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
                        7.5  ค่าเป้าหมาย 

          เทศบาลต าบลหนองแค  มีการก าหนดค่าเป้าหมายของแผนงานโครงการต่างๆ  ดังนี้ 
 1.  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการต่างๆ 

 -  ค่าเป้าหมายในระดับต่ าสุดที่รับได้ 
          -  ค่าเป้าหมายในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน 
 -  ค่าเป้าหมายในระดับมาตรฐานโดยทั่วไป 
 -  ค่าเป้าหมายในระดับที่มีความยากปานกลาง 
 -  ค่าเป้าหมายในระดับท้าทายมีความยากค่อนข้างมาก 

 2. ระดับความส าเร็จในด้านบริการประชาชน/บริการสาธารณะ 
 -  ค่าเป้าหมายในระดับดีเยี่ยม 
 -  ค่าเป้าหมายในระดับดีมาก 
 -  ค่าเป้าหมายในระดับดีปานกลาง 
 -  ค่าเป้าหมายในระดับดีน้อย 
 -  ค่าเป้าหมายในระดับดีน้อยสุดที่รับได้ 

 
7.6 กลยุทธ์.... 
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             7.6  กลยุทธ์ 
 1.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก  รวดเร็ว   และเกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง 
 3.  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ 
 4.  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย 
 5.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 6.  การบริหารจัดการขยะ  มลภาวะสิ่งแวดล้อม  เช่น  การน าขยะสิ่งของเหลือได้  
ผักตบชวา  ฯลฯ  สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือสร้างรายได้แก่ประชาชน 
 7.  ยกระดับการให้ความรู้ หรือ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชน 
           7.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Strategic Position) 
         จุดยืนทางยุทธศาสตร์  หมายถึง  จุดยืน  ความมุ่งมั่น  ประเด็นส าคัญและเป็นหัวใจหลักใน
การท ายุทธศาสตร์  โดยมาจากความต้องการทางยุทธศาสตร์ที่ผ่านการวิเคราะห์  3  ด้าน  คือ  ความส าคัญต่อ
ภารกิจ  ความเร่งด่วนในด้านปัญหา  ผลกระทบต่อประชาชน 
         เทศบาลต าบลหนองแค  ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
     1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
                        2. ยกระดับคุณภาพชีวิต  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน ได้แก่   
                                  การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ 
 3. ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
 4. ส่งเสริมและการบริหารด้านสาธารณสุข  เช่น  การป้องกันโรคติดต่อ  การอบรมให้
     ความรู้เป็นต้นเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและสังคม 

 5. สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี 
 6. พัฒนาแหล่งการค้า  การลงทุนรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 

 7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 8. สืบสานอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  ศาสนา  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีให้คงอยู่
     ตลอดไป 
 9. พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 10.ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมให้มีส่วนร่วมทางการ
       เมือง  

 
 
 
 

การวิเคราะห.์..... 
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การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       8.1 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
                             ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   
          ตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พ้ืนที่
เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  เทศบาล ฯ  ได้รวบรวมปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน  พอสรุปได้ดังนี้ 

 1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ขยายไหล่ทางถนนบางสาย  ท่อระบายน้ า / ระบบระบาย
น้ าไม่ดีเท่าท่ีควร  เกิดปัญหาน้ าท่วมขังในเขตเทศบาล  ไฟฟ้าสาธารณะช ารุด   

 2.  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ยังขาดจิตส านึกและความตระหนัก  เฝ้าระวังและ
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   การป้องกันและควบคุมโรค  เช่น โรคไข้เลือดออก ฯลฯ การรักษา
ความสะอาดบริเวณถนน  ล าคลองต่าง ๆ 

 3.  ด้านเศรษฐกิจ  ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดย่อม 
การส่งเสริมด้านการรวมกลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็ง  คนไม่มีงานท า 

 4.  ด้านการศึกษา  เด็กไม่สนใจเรียน  บางคนอ่านหนังสือไม่ออก   
 5.  ด้านการท่องเที่ยว ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลและการสนับสนุนงบประมาณ 
 6.  ด้านสังคม  ยังมีปัญหาเรื่องความไม่เป็นระเบียบของสังคม  และการปราบปราม

ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง  
                       8.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องผลการวิเคราะห์ผังเมือง
รวมหรือผังเมืองเฉพาะ  เพื่อก้าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื นที่ 
                               ศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ต าบลหนองแคในด้านต่าง ๆ  สามารถสรุปในภาพรวมได้  ดังนี้ 

     1.  พ้ืนที่ชุมชนต าบลหนองแค เป็นชุมชนที่ส าคัญในด้านการเป็นศูนย์กลางความเจริญ
ระดับอ าเภอ 

     2.  พ้ืนที่ชุมชนมีเส้นทางคมนาคมที่ติดถนนสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1 (ถนนพหลโยธิน) ซึ่งตัดผ่านชุมชนจากอ าเภอ ผ่านไปยังอ าเภอเมืองสระบุรีไปทางทิศเหนือ จากแนวถนน
ดังกล่าว จะแบ่งต าบลหนองแคเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน 
          3.  เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก รวมตัวกันอยู่บริเวณสาม
แยกของถนนเศรษฐสัมพันธ์ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ลักษณะการใช้ที่ดินถนนเศรษฐ-
สัมพันธ์ประกอบด้วย ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านสะดวกซื้อประเภทต่าง ๆ  ได้แก่  โลตัสเอ็กซ์เพรส 
เซเว่น – อิเลฟเว่น (7 – eleven)  ตลาดสด ร้านอาหาร  ธนาคารพาณิชย์  ฯลฯ  โดยสภาพอาคารจะเป็น
โครงสร้าง ค.ส.ล.  สูง  2 – 4 ชั้น ลักษณะเป็นตึกแถว 
  4. มีคลองระพีพัฒน์ ซึ่งเป็นคลองชลประทานสายส าคัญของชุมชน และยังเป็นคลองที่มี
สภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นแหล่งนันทนาการของชุมชน 
 
 
 

5. มีพื้นท่ี... 
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                           5. มีพ้ืนที่อุตสาหกรรมอยู่ทั้งทางด้านเหนือและด้านตะวันตกของพ้ืนที่ผังเมืองรวมเมือง 
หนองแค   แม้จะไม่ได้อยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองหนองแค แต่ก็มีผลกระทบต่อชุมชนหนองแค ในแง่ของการเป็น
ศูนย์กลางด้านการบริการ การพาณิชยกรรม และการพักอาศัย โดยจะมีการพักอาศัยในชุมชนเมื องหนองแคและ
เดินทางไปท างาน ในพ้ืนที่อุตสาหกรรมต่างๆ 
        6. เป็นเมืองที่มีเขตติดต่อกับนิคมอุตสาหกรรม โดยมีเส้นทางท่อส่งน้ ามันใต้ดินจากจังหวัด
ชลบุรี มายังจังหวัดสระบุรี และโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากทะเลจังหวัดระยองมาผ่านอ าเภอหนองแค  
ต าบลหินกอง ไปยังอ าเภอแก่งคอย  ซึ่งเป็นโครงการที่เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนในการอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อ าเภอ
หนองแค 
       7. มีการก าหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียว ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณเกษตรกรรมโอบล้อมชุมชนเมือง เพ่ือ
เป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และรักษาบริเวณเกษตรกรรมของชุมชน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน 
    การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  Swot  Analysis  มาใช้เป็นหลักในการ
พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ  ของ เทศบาล  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ตรงเป้าหมายของการพัฒนา
โดยหลัก  SWOT  คือ  การพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  แต่เมื่อแยกแล้วประกอบด้วย  ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน
เทศบาล  ได้แก่  จุดแข็ง  (Strenght)  และจุดอ่อน  (Weakness)  กับปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกเทศบาล  
ได้แก่  โอกาส (Opportunity)  และข้อจ ากัดหรือปัญหาอุปสรรค (Threaten)  เมื่อใช้หลักการ SWOT  มา
พิจารณาแต่ละปัจจัยแล้วสามารถชี้ให้เห็น  ดังนี้ 
 จุดแข็ง  (Strenght) 
 1.  เป็นเมืองที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวก และเป็นเส้นทางลัด ในเส้นทางรองไปสู่จังหวัดข้างเคียง
ได้  เช่น อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี , อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก ,  อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  เป็นต้น  
  ๒.  เป็นศูนย์กลางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอ าเภอหนองแคโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
ผู้ประกอบการค้าในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลฯ  ตลาดสดคลองระพีพัฒน์  ตลาดนัด  ตลาดคลองถม  
เซเว่น –อีเลฟเว่น  (7 - eleven) จ านวน  7  แห่ง  /เทสโก้โลตัสตลาด ( Tesco Lotus Market ) จ านวน 1 แห่ง 
/เทสโก้โลตัสเอ๊กซ์เพรส (Tesco Lotus Express)  จ านวน 2 แห่ง  มินิมาร์ทเอกภาพ  จ านวน  3  แห่ง  เป็นต้น 
  ๓.  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและครอบคลุม
พ้ืนที่ ได้แก่ ขยายถนนลอดใต้สะพานคลองระพีพัฒน์  ปรับปรุงถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย/ฝั่งขวา ฯลฯ เพ่ือให้การ
สัญจรไปมาเป็นไปอย่างสะดวก 
  ๔.  พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ ามากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีคลองระพีพัฒน์ไหลผ่าน ท า
ให้ประชาชนใช้ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม ค้าขาย ฯลฯ 
  ๕.  เป็นเมืองที่มีนักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการต่างๆ ได้แก่ จัดสรรที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร อาคาร
พาณิชย์ ฯลฯ   ท าให้จัดเก็บรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้น 
 จุดอ่อน (Weakness) 
  ๑. เขตเทศบาลต าบลหนองแค มี พ้ืนที่ รั บผิดชอบแบ่ ง เป็น 2 ฝั่ ง  ท า ให้การบริการ                                                          
บางส่วนของหน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน ยังไม่ครอบคลุมในทุกภารกิจ 
 

2. มีประชากร.... 
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  ๒.  มีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจ านวนมาก ซึ่งไม่ได้ย้ายชื่อ / ทะเบียนบ้านมา
อยู่ในเขต ฯ ท าให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ  เช่น เพ่ิมปริมาณขยะตกค้าง ปัญหาน้ าเสีย  ฯลฯ 
  ๓. งบประมาณในการบริหารงานมีจ ากัด เมื่อเทียบกับภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาล 
 จุดอ่อน (Weakness) 
  ๑. เขตเทศบาลต าบลหนองแค มี พ้ืนที่ รั บผิดชอบแบ่ ง เป็น 2 ฝั่ ง  ท า ให้การบริการ                                                          
บางส่วนของหน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน ยังไม่ครอบคลุมในทุกภารกิจ 
  ๒.  มีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจ านวนมาก ซึ่งไม่ได้ย้ายชื่อ / ทะเบียนบ้านมา
อยู่ในเขต ฯ ท าให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ  เช่น เพ่ิมปริมาณขยะตกค้าง ปัญหาน้ าเสีย  ฯลฯ 
  ๓. งบประมาณในการบริหารงานมีจ ากัด เมื่อเทียบกับภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาล 
 โอกาส (Opportunity) 
  ๑. มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่รอบเขตเทศบาล  คนงานเข้ามาอาศัยอยู่ ในเขตเทศบาล                      
ท าให้ประชาชนมีรายได้จากการค้าขาย  เกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชน 
 ๒. ประชาชนในเขตเทศบาลมีงานท าและประกอบอาชีพมากข้ึน ท าให้ปัญหาการว่างงานลดลง 
 ข้อจ้ากัด (Threaten) 
  ๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น / งบประมาณ  มีจ ากัด 

๒. การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร  ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

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



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
ผลกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำ 

ตำมแบบตัวบ่งชี้กำรปฏบิัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๓ 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองแค ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าว
เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าแล ะผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์
โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลหนองแค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบ
การติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถ

แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจน
กลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิ บัติงานจะเริ่ม
จาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงาน  
เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  เพ่ือให้ทราบ
รายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    

๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไม 

ประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตควบคุมดูแลกิจกรรม               

เหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างาน  กระตุนใหขาราชการ

ท างานอยางมีประสิทธิภาพ  
 

3. วัตถุประสงค์..... 
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๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   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 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1 : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ 
มีการด าเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 
๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลง
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของ
สัดส่วน 

 

๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
รวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่าง

แผนพัฒนา 
 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕60 
 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม  
5 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 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนเพ่ิมเติม 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙5  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนเพ่ิมเติม 

เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย (60 คะแนน) ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  10 10 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  10 10 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง  10 10 
   ๕.4 มีการประมาณการราคาถกูต้อง  10 9 
   ๕.5 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ  10 9 
   ๕.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  10 9 

รวม ๑๐๐ ๙5 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3  :  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 

 
ผลการ.... 
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ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น   และแผนเพิ่มเติม 197 - - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1   

26 13.19 ๐ 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 4  :  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 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวนโครงการ ผลกระทบ  
โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕60 ถึง กันยายน ๒๕๖1)   

26 ไม่มีผลกระทบ 5 

 
สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ี 
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
1 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๕ 
2 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๔ 
3 การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
4 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน 20 1๔ 

 
 
 
 

ข้อคิดเห็น... 
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ข้อคิดเห็น   
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  14  คะแนน  โดยคะแนนที่มีค่า

น้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   
 
ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควร

ผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  
3.79  จะท าให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ได้   
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แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 
 
 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง .............................................. 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ........................................................ ........................................................................... 
 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  
หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของ
ชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการ

ด าเนินงาน 
  

๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนิน

โครงการโปรดระบุผลกระทบ 
...........................................................................................
....................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 

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

   



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2561   

 
 
 
 
 
 
 
 



จ ำนวน
จ ำนวน

จ ำนวน
จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำร
โครงกำร

โครงกำร
โครงกำร

โครงกำร

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณ
ภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจฯ

296
56.49

263,521,100.00
48.45

107
54.31

188,864,000.00
82.54

11
42.31

1,056,520.00
15.79

11
42.31

1,056,520.00
15.79

11
42.31

1,056,520.00
15.79

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ
7

1.34
470,000.00

0.09
1

0.51
50,000.00

0.02
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนรัุกษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมฯ
27

5.15
6,021,100.00

1.11
9

4.57
3,090,000.00

1.35
6

23.08
1,618,562.80

24.19
6

23.08
1,618,562.80

24.19
6

23.08
1,618,562.80

24.19

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครัฐสู่การบริหารฯ
190

36.26
273,117,800.00

50.21
79

40.1
36,754,400.00

16.06
9

34.62
4,016,836.00

60.03
9

34.62
4,016,836.00

60.03
9

34.62
4,016,836.00

60.03

5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยฯ
4

0.76
799,000.00

0.15
1

0.51
50,000.00

0.02
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

รวม
524

543,929,000.00
197

228,808,400.00
26

6,691,918.80
26

6,691,918.80
26

6,691,918.80

เบิกจ่ำย

คิด
เป็น

งบประมำณ
คิด
เป็น

คิด
เป็น

ยุทธศำสตร์

แผนกำรด ำเนินกำร

ทั้งหมด
อนุมติังบประมำณ

ลงนำมสัญ
ญ

ำ

ส่วนที่  4

คิด
เป็น

งบประมำณ
คิด
เป็น

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561
เทศบำลต ำบลหนองแค หนองแค จ.สระบุรี

100%

คิด
เป็น

งบประมำณ
คิด
เป็น

คิด
เป็น

งบประมำณ
คิด
เป็น

คิด
เป็น

งบประมำณ



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5  
ผลกำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ      

e – Plan (www.dla.go.th) 
 
 
 
 
 
 
 

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


เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา
วงเงนิตาม

สัญญา
เบิกจ่าย

การ
ด าเนินการ

การ
ด าเนินการ

(บาท) (บาท)

(วัน)

1. จดังานวันคนพกิาร 100 1 109,110,115 7 15,060.00 15,060.00

2. ประชาคมการจดัท าแผนชุมชน 100 1 83,85,86 7 16,830.00 16,830.00

3. จดัเกบ็ขอ้มูลความจ าเปน็พืน้ฐาน (จปฐ.) เขตเมือง 100 1 222,223,224 7 10,200.00 10,200.00
4. แขง่ขนัฟตุบอลหนองแคคัพ 100 1 376/61-381/61 7 57,700.00 57,700.00

5. ออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ (ไท๊เกก็ - แอโรบคิแดนซ์) 100 1 3/2561 365 24,000.00 24,000.00
6. กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบา้นดาบยวง จลุพนัธ์ (ชุมชน
เจริญทรัพย์) 100 1 005/2561 90 289,000.00 289,000.00
7. ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะช้าง (แกไ้ขงบประมาณและ
รายละเอยีดฯ) 100 1 012/2561 60 97,500.00 97,500.00

8. เทพืน้คอนกรีตปรับระดับตลาดสดเทศบาลต าบลหนองแค
ด้านริมคลอง 100 1 007/2561 45 253,500.00 253,500.00

9. ติดต้ังปา้ยบอกช่ือซอย(ชุมชนหนองพระบาง) 100 1 839/2561 15 165,000.00 165,000.00

10. ประชุมประชาคมคัดเลือกแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู 100 1 652/61-656/61 7 68,596.00 68,596.00

11. ประชุมประชาคมคัดเลือกพอ่ดีเด่นและลูกกตัญญู 100 1 104/61-106/61 7 59,134.00 59,134.00

12. จดังานพระราชพธีิ 100 1 19/2561 4 1,500.00 1,500.00

  -  ชุดขา้วสารอาหารแหง้ 2 129/2561 1 42,500.00 42,500.00

  -  ชุดอาหารถวายพระ 3 130/2561 1 15,600.00 15,600.00
  -  ปา้ยไวนิว 4 19/2561 2 66,101.00 66,101.00
  -  เช่าเต็นท์ยูวี  60  หลัง 5 25/2561 2 96,000.00 96,000.00

  -  จา้งเหมาประกอบอาหาร 6 21/2561 2 81,400.00 81,400.00
  -  จา้งท ากล่องใส่ดอกไม้จนัทน์ 7 22/2561 2 35,000.00 35,000.00

  -  จา้งผูกผ้าระบายเต็นท์ 8 25/2561 2 20,000.00 20,000.00

  -  จา้งตกแต่งดอกไม้สด 9 28/2561 2 100,000.00 100,000.00

  -  จา้งเหมาเคร่ืองเสียง 10 20/2561 2 30,000.00 30,000.00

  -  จา้งถา่ยภาพนิ่งจอ  LED 11 29/2561 1 60,000.00 60,000.00

  -  เช่าเต็นท์  2  หลัง 12 1/2561 1 8,000.00 8,000.00

  -  พานวางดอกไม้จนัทน์ 13 27/2561 2 65,000.00 65,000.00

รายงานผลการด าเนินโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2561

ส่วนที่  5

ผลการติดตามและประเมนิผลด้วยระบบ  e-Plan

ช่ือโครงการ เลขทีส่ัญญา

ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณแีละส่งเสริมพัฒนาการทอ่งเทีย่ว



เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา
วงเงนิตาม

สัญญา
เบิกจ่าย

การ
ด าเนินการ

การ
ด าเนินการ

(บาท) (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ เลขทีส่ัญญา

  -  เช่าเกา้อีพ้ร้อมผ้าคลุม 14 18/2561 2 67,400.00 67,400.00
  -  จา้งจดัท าซุ้มวางดอกไม้จนัทน์ 15 23/2561 2 30,000.00 30,000.00

  -  จา้งประดับไฟสีขาวบริเวณงาน 16 26/2561 2 76,000.00 76,000.00

13. วันเทศบาล 100 1 438/2561 7 36,940.00 36,940.00

14. จดังานเฉลิมพระเกยีรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ 100 1 26/25561 2 27,000.00 27,000.00

  -  ธงชาติ , ธงสัญลักษณ์ 2 92/2561 7 85,000.00 85,000.00

15. ประเพณีลอยกระทง 100 1 36-50/2561 7 374,183.80 374,183.80

16. ประเพณีวันสงกรานต์ 100 1 407/61-415/61 7 220,938.00 220,938.00
17. ประเพณีตักบาตรดอกเขา้พรรษา 100 1 636/61-640/61 7 80,000.00 80,000.00

18. จา้งเหมาปฏิบติังานทะเบยีนพาณิชย์ 100 1 13/2561 365 108,000.00 108,000.00

19. การปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 100 1 158/2561 7 9,836.00 9,836.00

20. จา้งเหมาปฏิบติังานดูแลรักษาความสะอาดตลาดสด
เทศบาล 100 1 14-18/2561 30 45,000.00 45,000.00

2 90-94/2561 335 495,000.00 495,000.00

21. ปรับปรุงอาคารจอดรถและเกบ็พสัดุ 100 1 032/2560 120 498,000.00 498,000.00

22. กอ่สร้างศูนย์พฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 100 1 003/2561 120 824,000.00 824,000.00

23. กอ่สร้างหลังคาคลุมเคร่ืองออกก าลังกาย 100 1 002/2561 90 497,000.00 497,000.00

24. ติดต้ังเหล็กดัดหอ้งกองวิชาการและแผนงาน 100 1 588/2561 10 28,000.00 28,000.00

25. จา้งเหมาบริการลูกจา้งสนับสนุนการขบัเคล่ือนงานของ
เทศบาลและงานจา้งเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 100 1 34/2561-40/2561 365 756,000.00 756,000.00

26. จา้งเหมาบริการลูกจา้งสนับสนุนการขบัเคล่ือนงานของ
เทศบาลงานสาธารณูปโภค 100 1 27/2561-33/2561 365 756,000.00 756,000.00

6,691,918.80 6,691,918.80รวม

ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการทีดี่



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 6 
ผลกำรติดตำมและประเมินทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  ๖ 
 

ผลการติดตามและประเมินผลทรพัย์สิน 
 

กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล  คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ  สภาพของทรัพย์สิน  วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นนี้ต้อง
มีการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  ทั้งนี้  เทศบาลต าบลหนองแคได้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล  ดังนี้ 
 
๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

 ๑.๑  ที่ดิน  มีจ านวน  14  แปลง  ดังนี้ 
(๑)  ที่ดินมีโฉนดเลขที่  6623  (โอนจากสรรพกร)  2  งาน โรงฆ่าสัตว์เก่า ,            

กองสาธารณสุข 
(๒)  ที่ดินไม่มีโฉนด  (โอนจากกระทรวงศึกษาธิการ)  3  ไร่ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งฯ 
(๓)  ที่ดินมีโฉนดเลขที่  1721  (บริจาค)  2 ไร่ 2 งาน  ส านักปลัดฯ 
(๔)  ที่ดินมีโฉนดเลขที่  1722  (บริจาค)  2 ไร่ 2 งาน  ส านักปลัดฯ 
(๕)  ที่ดินมีโฉนดเลขที่  8738  10 ไร่  โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคฯ 
(6)  ที่ดินมีโฉนดเลขที่  9521  2  ไร่  โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคฯ 
(7)  ที่ดินมีโฉนดเลขที่  10006  1  ไร่  กองสาธารณสุขฯ 
(8)  ที่ดินมีโฉนดเลขที่  1720  7  ไร่  2  งาน  ส านักปลัดฯ 
(9)  ที่ดินมีโฉนดเลขที่  1749  3  ไร่  2  งาน  โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคฯ 
(10)  ที่ดินมีโฉนดเลขท่ี  11880  3  ไร่  88  ตร.วา  โรงฆ่าสัตว์ปัจจุบัน                        

กองสาธารณสุขฯ 
(11)  ที่ดินมีโฉนดเลขท่ี  12971  10  ไร่  กองคลัง 
(12)  ที่ดินมีโฉนดเลขท่ี  8486  8  งาน  34 ตร.วา  โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งฯ 
(13)  ที่ดินมีโฉนดเลขท่ี  1679  ต าบลหนองตาเดี้ยง  18 ไร่  3  งาน  18 ตร.วา  

กองสาธารณสุขฯ         
        ที่ดินมีโฉนดเลขท่ี  1209  ต าบลกุ่มหัก  5  ไร่  37  ตร.วา  กองสาธารณสุขฯ 
(14)  ที่ดินมีโฉนดเลขท่ี  11360  7  ไร่  2  งาน  ส านักปลัดฯ 
        ที่ดินมีโฉนดเลขท่ี  11360  3  งาน  (บริจาค)  ส านักปลัดฯ 
 

   ผลการติดตามและประเมินผล 
  -  ที่ดินของเทศบาลต าบลหนองแค  ยังสามารถใช้ประโยชน์ ตามภารกิจอ านาจหน้าที่

ของเทศบาลต าบลหนองแค  และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดฯ 
    
 
 

1.2 สิง่ก่อสร้าง... 
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 ๑.๒  สิ่งก่อสร้าง  (ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ 2561) 
 อาคาร  ตึก  โรงเรียน  มีจ านวน  63  รายการ  ได้แก่ 

(๑)  อาคารส านักงานเทศบาลต าบลหนองแค 
(๒)  อาคารสถานธนานุบาล 
(๓)  อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๔)  อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬา 
(๕)  อัฒจันทร์ ค.ส.ล. สนามกีฬากลางแจ้ง 
(๖)  ส้วมสาธารณะ ค.ส.ล.            
(๗)  ศาลาชุมชนหนองพระบาง 
(๘)  อาคารควบคุมโรงสูบน้ า ค.ส.ล. ชั้นเดียว 
(๙)  ศูนย์บริการสาธารณสุข           
(๑๐)  ห้องสุขา ชาย-หญิง  สวนสุขภาพ 
(๑๑)  ก่อสร้างสระว่ายน้ า  บริเวณสนามกีฬา 
(๑๒)  อาคารโรงจอดรถ    
(๑๓)  สถานีวิทยุชุมชนโอท็อป  ค.ส.ล. 
(๑๔)  ป้ายสกอร์บอร์ด                                     
(15)  ก่อสร้างห้องท างานกองวิชาการและแผนงาน 
(16)  ห้องเก็บพัสดุงานป้องกันฯ 
(17)  ห้องวิทยุ ค.ส.ล. 
(18)  ต่อเติมห้องสวัสดิการสังคม 
(19)  ห้องสุขาสนามกีฬาเทศบาล  ห้องน้ าคนพิการ 
(20)  ก่อสร้างส้วม ชาย-หญิง บริเวณอัฒจันทร์ดิน 
    ฯลฯ 
  

  ผลการติดตามและประเมินผล 
 -  อาคาร ตึก  โรงเรือน สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุง จ านวน  63  รายการ สามารถใช้ประโยชน์

ตามปกติ  ถ้ามีบางรายการช ารุด  เทศบาลต าบลหนองแคจะด าเนินการซ่อมแซมให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
 
 โรงฆ่าสัตว์  มีจ านวน  6  รายการ  ได้แก่              
(๑)  โรงฆ่าสัตว์ หลังใหม่        
(2)  รั้วโรงฆ่าสัตว์พร้อมประตู 
(3)  คอกพักสัตว์ 
(4)  ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ 
(5)  รั้วโรงฆ่าสัตว์ 
      ฯลฯ 
 
 

ผลการ.... 
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  ผลการติดตามและประเมินผล 
 โรงฆ่าสัตว์  เทศบาลฯ ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้  ถ้ามีบางรายการช ารุด  เทศบาลต าบล        

หนองแคจะด าเนินการซ่อมแซม 
 
 ตลาด   มีจ านวน  14  รายการ  ได้แก่              
(๑)  อาคารตลาดสดเทศบาล 
(2)  บ้านพักคนงานดูแลสวน  ตลาดสด อาคาร 1 ชั้น 
(3)  หลังคาตลาดโครงเหล็ก 
(4)  ก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 
(5)  ต่อเติมอาคารตลาดสด 
(6)  ส้วมสาธารณะตลาดสดเทศบาล 
(7)  ก่อสร้างห้องติดตั้งอุปกรณ์ กล้อง cctv. 
(8)  ห้องส้วมคนพิการ 

ฯลฯ 
  ผลการติดตามและประเมินผล 

           ตลาดสดเทศบาล ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ  ถ้ามีบางรายการช ารุด  เทศบาลต าบล
หนองแคจะด าเนินการซ่อมแซม            
 

 โรงเรียน  มีจ านวน  87  รายการ ได้แก่        
(๑)  หอประชุม (ท.4) 
(2)  อาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
(3)  โรงอาหารของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
(4)  อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
(5)  ส้วม ค.ส.ล. ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
(6)  ติดตั้งเหล็กดัด หน้าต่าง  ประตูม้วน ตะแกรงตะข่าย ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
(7)  ก่อสร้างหลังคาบริเวณต่างๆ  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
(8)  ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ 
(9)  สนามบาสเก็ตบอล 
(10)  ป้ายชื่อโรงเรียน 

ฯลฯ 
  ผลการติดตามและประเมินผล 

           โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง  สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์แก่
บุคลากรทางการศึกษา  ครู  และนักเรียน เพ่ือรองรับการพัฒนาการศึกษาในอนาคต 
 
 

 
ลานจอดรถ... 
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 ลานจอดรถ  มีจ านวน  2  รายการ ได้แก่ 
(๑)  ลานจอดรถ หรือลานอเนกประสงค์  สนามกีฬาเทศบาลต าบลหนองแค 
(2)  ลานจอดรถ บริเวณตลาดสดเทศบาล    
     
  ผลการติดตามและประเมินผล 
  รายการที่ 1-2 ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ  เพ่ือบริการประชาชนผู้มาใช้บริการในงาน

ต่างๆ  
 
 ถังหมักสิ่งปฏิกูล  มีจ านวน  1  รายการ ดังนี้  
(๑)  ถังหมักสิ่งปฏิกูล                                 
      รายการที่  1  ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ 
 
 ระบบก าจัดขยะ  มีจ านวน  1  รายการ ดังนี้ 
 (1)  ก่อสร้างระบบก าจัดขยะของเทศบาล                                                      
     
  ผลการติดตามและประเมินผล 
  รายการที่ 1  ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ  เพ่ือใช้ในการก าจัดขยะภายในเขตเทศบาล    
 
 รั้ว มีจ านวน  11  รายการ ดังนี้ 
(๑)  รั้ว ค.ส.ล. บ้านพักพนักงานเทศบาล 
(2)  รั้ว ค.ส.ล. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
(3)  รั้ว ค.ส.ล. หลังอาคารป้องกันฯ   
(4)  รั้วโครงเหล็กสแตนเลสพร้อมหลังคา สระว่ายน้ า  สนามกีฬาเทศบาล 
(5)  รั้ว ค.ส.ล. ด้านหลังอัฒจันทร์ดิน  สนามกีฬา 
 
  ผลการติดตามและประเมินผล 
  รั้วที่ก่อสร้าง /ปรับปรุง  ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทาง

ราชการให้ปลอดภัยและมั่นคง 
 
 โคมไฟส่องสว่าง มีจ านวน  2  รายการ ดังนี้ 
(๑)  เสาไฟส่องสว่าง พร้อมโคมไฟ           
(2)  ติดตั้งไฟฟ้า สปอร์ตไลท์ และอุปกรณ์  
 
  ผลการติดตามและประเมินผล 
  รายการที่ 1-2 ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ  ถ้ามีบางรายการช ารุด  เทศบาลต าบล 

หนองแคจะด าเนินการซ่อมแซม 
 

2. ครุภัณฑ์.... 
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๒.  ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นจะต้องซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งครุภัณฑ์  ได้แก่  สิ่งของที่โดย

สภาพมีลักษณะคงทนถาวร  มีอายุการใช้งานยืนนาน  เมื่อช ารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม  
รายละเอียดดังนี้    

  2.๑)  ครุภัณฑ์ส านักงาน เช่น  โต๊ะท างาน  เก้าอ้ี  ตู้เก็บเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
  2.2)  ครุภัณฑ์การศึกษา  เช่น  โต๊ะนักเรียน  จักรเย็บผ้า ฯลฯ 
 2.3)  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  รถยนต์นั่ง  รถจักรยานยนต์  เรือยนต์  ฯลฯ 
 2.4)  ครุภัณฑ์การเกษตร  เช่น  รถไถ  เครื่องหว่านปุ๋ย  ฯลฯ 
 2.5)  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  เช่น  เครื่องเจาะ  เครื่องกระทุ้งดิน  เครื่องตบดิน  ฯลฯ 
 2.6)  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ล าโพง  เครื่องขยายเสียง  เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  
โคมไฟฟ้า  โทรทัศน์วงจรปิด  ฯลฯ 
 2.7)  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กล้องถ่ายรูป  จอรับภาพ  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจก-
เตอร์  ฯลฯ 
 2.8)  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  เครื่องวัดความดันโลหิต  รถเข็นท าแผล  
เครื่องชั่งน้ าหนัก  ฯลฯ 
 2.9)  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เช่น  เครื่องตัดหญ้า  ตู้เย็น  เครื่องกรองน้ า  เตาไมโครเวฟ  
ฯลฯ 
 2.10)  ครุภัณฑ์โรงงาน  เช่น  เครื่องตัดโลหะ  แท่นกลึง  เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า  แม่แรงตะเฆ่ ฯลฯ 
 2.11)  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  เช่น  รถดับเพลิง  รถบรรทุกน้ าดับเพลิง  ชุดดับเพลิง  เครื่อง
ดับเพลิง  ฯลฯ 
 2.12)  ครุภัณฑ์กีฬา  เช่น  โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส  ฯลฯ 
 2.13)  ครุภัณฑ์ส ารวจ  เช่น  กล้องระดับ  กล้องวัดมุม  เทปวัดระยะ  ฯลฯ 
 2.14)  ครุภัณฑ์อาวุธ  เช่น  ปืน  ฯลฯ 
 2.15)  ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์  เช่น  ปี่คาลิเน็ท  แตรทรัมเป็ท  แซ็กโซโฟน  ระนาด  ฆ้อง-
วง  ขิม  เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน  ฯลฯ 
 2.16)  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องส ารองไฟ  เครื่องพิมพ์แบบต่างๆ  
สแกนเนอร์  ฯลฯ 
 2.17)  ครุภัณฑ์อ่ืน  เช่น  ครุภัณฑ์อ่ืนที่ไม่สามารถจัดประเภทครุภัณฑ์ได้ 

   
    ผลการติดตามและประเมินผล 
  ครุภัณฑ์ของเทศบาลต าบลหนองแคและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ  มีการจัดท าทะเบียนพัสดุ  

ครุภัณฑ์  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุที่ช ารุด
เสื่อมสภาพ  ถ้าพัสดุครุภัณฑ์บางรายการที่มีอยู่ช ารุดจริง  และไม่สามารถซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ  และมีอายุ  5 
ปีขึ้นไป  เห็นควรด าเนินการจ าหน่าย 

 
 
  

   3.  วัสด.ุ....  



6-6 
 

๓.  วัสดุ 
 วัสดุที่มีความจ าเป็นจะต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น  3  

ประเภท  ดังนี้ 
ก.  ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติอายุการใช้งานไม่

ยืนนาน  หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม  หรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า 

ข.  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่  สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป  
แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 

ค.  ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่  สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่  ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติ  หรือ
ค่าซ่อมกลาง 

สรุปรายละเอียดวัสดุโดยสภาพ  มีดังนี้ 
 ๓.๑  วสัดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  แฟ้ม  ฯลฯ 
 ๓.๒  วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  ฯลฯ 
 ๓.๓  วสัดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน  แก้วน้ า  ฯลฯ 
 ๓.๔  วสัดุก่อสร้าง  เช่น  ทราย  สี  ตะปู  สังกะสี  ฯลฯ 
 ๓.๕  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  กระจกโค้ง  สัญญาณไฟกระพริบ  ยาง-

รถยนต์  ฯลฯ 
 ๓.๖  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเบนซิน  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
 ๓.๗  วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์  ส าลี  เคมีภัณฑ์  ถุงมือ  ฯลฯ 
 ๓.๘  วสัดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  ฯลฯ 
 ๓.๙  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ป้ายไวนิวล์  สี  ฯลฯ  
 ๓.๑๐ วสัดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เครื่องแบบ  เสื้อ  กางเกง  รองเท้า  ฯลฯ   
 ๓.๑๑ วสัดุกีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกเปตอง  ตาข่ายวอลเลย์บอล  ฯลฯ 
 ๓.๑๒ วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD  ตลับผงหมึก  ฯลฯ  
 ๓.๑๓ วสัดุการศึกษา  เช่น  ของเล่นเด็ก  เครื่องเล่นพลาสติก  สื่อการศึกษา  ฯลฯ 
๓.๑๔ วสัดุเครื่องดับเพลิง  เช่น ถังดับเพลิง  ฯลฯ 
3.15 วสัดุสนาม  เช่น  เต็นท์ที่นอน/สนาม  ถุงนอน ฯลฯ 
3.16 วสัดุส ารวจ  เช่น  บันไดอลูมิเนียม  ฯลฯ 
3.17 วสัดุดนตรี  เช่น  ฉิ่ง  ฉาบ  กลอง  ฯลฯ 
3.18 วสัดุอื่น  เช่น  มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า  หัวเชื่อมแก็ส  ฯลฯ      

 
  ผลการติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุตามประเภทดังกล่าว  โดยมีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ  และ

มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  ตามแบบที่ก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 
 
 

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



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 7 
ประมวลภำพตำมผลกำรด ำเนินงำน 
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ประชาคมการจัดท าแผนชุมชน 
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ประชุมประชาคมคัดเลือกแม่ดีเด่น 
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จัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) เขตเมือง 
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แข่งขันฟุตบอลหนองแคคัพ 
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จัดงานพระราชพธิ ี
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วันเทศบาล 
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จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
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ประเพณีลอยกระทง 
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ประเพณีวันสงกรานต ์
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ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา 
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จัดงานวันคนพิการ 

 

 




