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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  
ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
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ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีต าบลดงสมบูรณ์ทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  
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ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน า 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ   เพ่ือประชาชน  ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้าน
การวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด      ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
หน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่น
ได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูร
ณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการ
ท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ 
ประการคือ  

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



2 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก 
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  
ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น  จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  
ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ไปแล้ว  แต่ต่อมาได้
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  
เพราะฉะนั้น  เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  จะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่ง
ประกอบไปด้วย   

  ๑.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียด
แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ . ๒๕๖๓  ของเทศบาล
ต าบลดงสมบูรณ์ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒     

๒.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖3  เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์   จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 
   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย 
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อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒)                                      

 

 

“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้าน
ต่าง ๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง  ๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง  ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

   

 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
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ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะ
ด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้
แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจาก
การติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนิน 
โครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ในองค์กรว่าแผนยุธทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริง
หรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผล
นี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี 
ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลา
ในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการ
วัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืน  ๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ 
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุด
แข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยาย 
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 โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  
ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  
โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 

 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ดตามและประ เมิ นผลแผน พัฒนาท้ องถิ่ น   ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

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

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

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

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒       

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓   
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ผังขัน้ตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



8 

 

   

  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

4.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ   
             (๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
          (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)       
 (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   
      (๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)        

      (๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ 
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
     (๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis (Key Performance Indicator)  
และผลกระทบ ( Impact)  ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ 
คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

    (๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ 
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดง
สมบูรณ์ในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดง 
สมบูรณ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 
ต าบลดงสมบูรณ์ ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ 

4.  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอน 

การปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการ 
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการ
ไปปฏิบัติ เป้นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าว 
เกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก 
สาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของแผนงานใหม่มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)   
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล 
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ปผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร 
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขัน
กันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 

 

 

 

5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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ส่วนที่ ๒ 

 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่ามี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผุ้
บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

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

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

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

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

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

แผนยุทธศาสตร์  วสัิยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 
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๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากข้ึน  รวมทั้ง
จะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่ง
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 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.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ใน
การจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน 
ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจาก
การบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ 
แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๗ โดยมี 
รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    
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วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 
๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (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  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 ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิ เลส มีความละอาย เกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไป
จากสังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้ง
ปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติ
ที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่อง
ของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่
เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย  โยงใย
สัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจาก
การหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวม
เลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

 
๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 
๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม 

๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผล
อย่างจริงจัง 
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๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อน
หรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้ เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของ
สังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการ
แสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นใน
การผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วน
เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

 
๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

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

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
และวิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  ด าเนินคดีกับผู้กระ 

ท าผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์   
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และ
การลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การ
เตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด      พ.ศ. 2561 – 2565   เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและ            ความ
ต้องการของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์ของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ดังนี้ 
   

วิสัยทัศน์ 
         “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร  เชื่อมโยงการบริการ  การท่องเที่ยว   และโลจิสติกส์  สู่
อนุภูมิคลุมแม่น้ าโขง” 
 
 เป้าประสงค์ (เชิงวิสัยทัศน์) 

        เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงได้ก าหนด
เป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังนี้ 

       1)  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด  
       2)  เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
       ๓)  เพ่ิมรายได้จาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด    

  ตัวช้ีวัด 
๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
๒) อัตราการขยายตัวรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
       กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  

และกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม  3  ประเด็นยุทธศาสตร์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้      

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาศักยภาพในการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  

1.  เป้าประสงค์ 
๑.๑)  เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีมาตรฐาน 
           ๑.๒)  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร  
2.  ตัวช้ีวัด   
     ๒.๑) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึน 
     ๒.๒) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 
     ๒.๓) ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง  GAP  ที่เพ่ิมขึน้ 
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3.  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๓ กลยุทธ์  ดังนี้ 
     ๓.๑)  เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  

                          ๓.๒)  พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก  
     ๓.๓)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า  การบริการและโลจีสติกส์ 
1.  เป้าประสงค์ 
                            ๑.๑)  เพ่ิมมูลค่าการค้าและการบริหารกลุ่มจังหวัด 
                            ๑.๒)  เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 
 2.  ตัวช้ีวัด   

๒.๑)  ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและบริการกลุ่มจังหวัด 
๒.๒)  ร้อยละของผลิตภาพแรงงาน 

  3.  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา   
                           ๓.๑)  พัฒนาศักภาพ  SMEs  และเครือข่ายผู้ประกอบการ 

      ๓.๒)  พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจีสติกส์ 
                           ๓.๓)  พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
        ๓.๔)  พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร  

       1.  เป้าประสงค์ 
๑.๑)  รายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพ่ิมข้ึน 

2.  ตัวช้ีวัด   
  ๒.๑)  รายได้จาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

  ๒.๒)  มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพ่ิมข้ึน 
                  3.  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  มี ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 

๓.๑)  พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๓.๒)  พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
๓.๓)  ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
3.4)  พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมในภูมิภาค 

 
แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 วิสัยทัศน์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  “กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย  ภูมิปัญญาวิถีถิ่นไทย  น่าอาศัย  ท่องเที่ยว  และลงทุน” 
 พันธกิจ 

1) ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต  แปรรูป  อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร   
โดยเน้นการพัฒนาการผลิต  GAP  ข้าวอินทรีย์  ข้าว  GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS 

2) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ  (ข้าว  มันส าปะหลัง  และอ้อย)  โดยเน้น 
กระบวนการผลิต  การแปรรูป  และการส่งออก  เพื่อเพิ่มมูลค่า 
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3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยเน้นการใช้นวัตกรรม 
เชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 

4) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค   
กระบวนการจัดการด้านการศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข  เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นเมือง  น่าอาศัย  
น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน  ตามวาระจังหวัด  ในการพัฒนาสู่เมืองแห่ง  “สุข  สวย  รวย  ดี” 

5) ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชน 

6) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชน 
 
 เป้าประสงค์รวม 

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  GPP  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  2  ต่อปี 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  อย่างน้อยร้อยละ   

90  ของจ านวนตัวชี้วัด  
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
2) ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
3) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน 
4) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
5) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 

   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป  อาหารปลอดภัย  และพืชเศรษฐกิจหลัก
แบบครบวงจร 

เป้าประสงค์ 
 มูลค่าที่เพ่ิมข้ึนของการผลิตอาหารปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน  GAP (ร้อยละ  60  ต่อปี)   
จากจ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรอง 

2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลผลิตข่างปลอดภัยและข้าวอินทรีย์(ร้อยละ  5  ต่อปี) 
3) ร้อยละของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าได้รับการับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัด 

กาฬสินธุ์  (KS)  เพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ  10  ต่อปี) 
4) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายพืชเศรษฐกิจหลัก  (ร้อยละ  1  ต่อปี) 

กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
3) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของกลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคการตลาด  เพ่ือสร้างความยั่งยืน  และ 

แข่งขันได้ของสินค้าอาหารปลอดภัย 
5) พัฒนาคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   2  ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  ให้ได้มาตรฐานและ
แข่งขันได้ 
 เป้าประสงค์ 
  มูลค่าเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการจ าหน่ายผ้าไหมแพรวา  (ร้อยละ  5  ต่อปี) 
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการจ าหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน (ร้อยละ 12 ต่อปี)  

กลยุทธ์   
1) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าให้แก่ 

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น ผ้าไหมแพรวา  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และสินค้า  OTOP 
2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง  และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs   

และStartup  จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายเกษตรเกษตร  ผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ  ให้มีความ 

เข้มแข็งและมีเอกภาพ  เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองทางการตลาด 
4) เพ่ิมศักยภาพการบูรณการของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ 

ผลิต  การแปรรูป  การจ าหน่าย  ผ้าไหมแพรวา  สินค้า  OTOP  และผลิตภัณฑ์ชุมชน   ให้ได้มาตรฐานแบบครบ
วงจร 
 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน 
 
   เป้าประสงค์ 
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีข้ึน 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1) จ านวนถนนที่เชื่อมโยง  การค้า  การขนส่ง  ได้รับการก่อสร้าง  ปรับปรุง  และพัฒนา  
(5 สายต่อปี) 

2) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการและการดูแล 
(ร้อยละ  80  ต่อปี) 

3) ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
4) ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง  (ร้อยละ 80 )  
5) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่า  (ร้อยละ 1 ต่อปี)   
6) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน  ที่มีการจัดตั้ง  “จุดรวบรวมยะอันตราย”  

(ร้อยละ 100 ต่อปี) 
7) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของค่าเฉลี่ย  O-NET  มัธยมศึกษาปีที่  3   (ร้อยละ 1 ต่อปี) 
8) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว  (ร้อยละ 2 ต่อปี) 

กลยุทธ์ 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  และการบริหารจัดการน้ า  เพ่ือสนับสนุน   

การขับเคลื่อนวาระจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยว  และน่าลงทุน 
2) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย  แรดูแลผู้ด้อยโอกาส  ตามกรอบ 

กิจกรรม  3  ดี  (คนดี  รายได้ดี  สุขภาพดี) 
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3) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่  การเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียว  และการบรูณาการการจัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย 

4) พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์   

และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครฐัตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ 
  ประชาชนมีความพึงพอในต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

1) ร้อยละของข้อร้องเรียนจากศูนย์ด ารงธรรมที่ได้รับการแก้ไขเป็นที่ยุติ  (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานภาครัฐ  (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
3) การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการด าเนินงานในรูปแบบประชารัฐที่เป็นรูปธรรมอย่างน้อย  5  เรื่อง

ต่อปี     
4) ร้อยละของคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    

(ร้อยละ 80 ต่อปี) 
 กลยุทธ์ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลโดย 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2) ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาด้วยกลไกลประชารัฐ 
 

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูล 
ด้านการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยวให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้  อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 
 เป้าประสงค์ 
  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

1) สถิติการจับกุมผู้กระท าความผิดในคดี  3  กลุ่ม  ค่าเป้าหมาย  (ร้อยละ  60  ต่อปี) 
2) อัตราผู้เสียชีวิตต่ออุบัติเหตุจราจรทางบกต่อประชากรแสนคน  (ร้อยละ  1  ต่อปี) 
3) ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  (ระดับ  5) 
4) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว (สถานะ ก=ปลอดยาเสพติด) 

(ร้อยละ  50  ต่อปี) 
 กลยุทธ์ 

1) เสริมสร้างความมั่นคงภายในและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาสังคม 
3) ยกระดับมาตรการการแก้ปัญหายาเสพติด 
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๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน์ 
“การเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ อนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคน และสังคม อย่างยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย  7   ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
5. การเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
6. สนับสนุนบทบาทของสตรีในท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
7. การส่งเสริมการมีอาชีพรายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน 
8. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
9. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
10.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากประชาชนในการพึ่งตนเอง   

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อย่างยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน 
  11.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือทางรอดและทางเลือก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 

  1. ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
  3. การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร 
  5. การบริหารจัดการองค์กรเกษตรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้เพ่ิมขึ้นตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  6. ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
  7. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
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  8. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
9. ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  และการเกษตรแบผสมผสานอย่างครบวงจร 

10.  ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบในการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพ้ืนเมือง 
  4. การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  5. ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 

6. ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
  7. การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา 
  8. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  9. ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  10. ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 
  11. เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรม  สร้างสรรค์ 

12.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
13.  ส่งเสริมและเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
14.  ส่งเสริมพัฒนาท านุบ ารุงศาสนา   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

  1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  2. เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีศักยภาพ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม 
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
  5. การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
  6. ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
  7. การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
  8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ด้านบริการและการท่องเที่ยว 
9. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่นทุกประเภท เช่น การท่องเที่ยว  
เชิง วัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชงิสุขภาพฯ 
  10. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ 

11. ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
                     12. ส่งเสริมพัฒนาความมั่นคงด้านปัจจัยการผลิต ส่งเสริมความม่ันคงในพื้นที่ท่ีท ากินและเพ่ิม 
ศักยภาพการเข้าถึงแหล่งทุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
  2. พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  3. พัฒนาด้านผังเมือง 
  4. พัฒนาระบบการจัดการน้ า 

5. พัฒนาระบบพลังงาน 
6. พัฒนาระบบก าจัดขยะ 

  7. พัฒนาระบบสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 
ยั่งยืน 

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 

3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
และยั่งยืนสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และวิถีชุมชน 

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ 
สนับสนุนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม 

5. เสริมสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย การจัดการระบบก าจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ 
โดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการ 
จัดการน้ าเสียชุมชน 

7. สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 
1. การสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการภาครัฐ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 

  7.  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  8.  การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
  9.  ลดการอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด 
  10.  การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
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  11.  เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  12.  ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  13.  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร 
  14.  ส่งเสริมเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  15.  ส่งเสริมรักษาความมั่นคงของประเทศโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
๑๐.  แผนพัฒนาต าบลดงสมบูรณ์ 
 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

2.1   วิสัยทัศน์ 
   เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง

เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
“ต าบลดงสมบูรณ์เพิ่มพนูสัตว์น้ า  ส าราญสะพานไหลหลอด  ปลอดยาเสพติด  มิตร 
มวลชนเลิศล้ า  ก้าวน ากลุ่มอาชีพ” 
 

2.2   ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง 

องค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  ๖  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1)  ด้านคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1) ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงถนนและทางเท้า  ระบบระบายน้ าตลอดจนระบบ 
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

1.2) การพัฒนาด้านการจราจร 
1.3) การพัฒนาด้านการวางผังเมืองรวม 

2)  ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
2.1)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพในแก่ประชาชน 
2.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเกษตรกรรม 
2.3)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว  
3)  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.1)  การพัฒนาแหล่งน้ า 
     3.2)  การพัฒนาด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
     3.3)  การพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
     3.4)  การพัฒนาระบบระบายน้ าเสียและการบ าบัด 
     3.5)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4)  ด้านศาสนา  วัฒนาธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     4.1)  อนุรักษ์  ส่งเสริมจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     4.2)  อนุรักษ์  ส่งเสริมศาสนา  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

5)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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      5.1)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
     5.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
     5.3)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้ทุกระดับ 
     5.4)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
     4.5)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย   
     4.6)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
6)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
     6.1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตลอดจนการให้บริการ 
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
         6.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
        6.3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  คณะผู้บริหาร  ตลอดจนสมาชิก
สภาเทศบาล  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
        6.4)  การพัฒนา  ปรับปรุงเครื่องมือ  เครื่องใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และ
เพ่ือใช้ในกิจการในด้านต่าง ๆ ของเทศบาล 
       6.5)  ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาค
ประชาชน  และหน่วยงานอื่นๆ  

2.3   เป้าประสงค์   
๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
2.4   ตัวช้ีวัด 

 ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
 ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
 ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
   ๖)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   ๗)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
    ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
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๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
2.6   กลยุทธ์ 
๑) พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ าสงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการ 

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๓)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ 
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๔)  พัฒนา  ปรับปรุงพนัธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม   
เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๕)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี 
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
๗)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือ 
การอนุรักษ ์ 
๘)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๙)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๑๐)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   
ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๑)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๑๒)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๑๓)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ 
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
๑๔)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๑๕)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้ 
การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
๑๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความ 
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
๑๗)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๑๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
ท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๑๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย 
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
๒๐)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๒๑)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ 
ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ 
ประชาคมอาเซียน 
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๒๒)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
๒๓)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๒๔)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่ 
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๒๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ โดย 
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๒๖)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล 
เรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๒๗)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความ 
อุดมสมบูรณ ์
๒๘) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ท้องถิ่นทุกระดับ   
๒๙)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
 ๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 ๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
 ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
๑๑.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  
ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการ
พัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการ
พัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้าน
สุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุ

ไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม 
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อ านาจหน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผน
ชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้ 

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

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

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

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
๑๒.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ   
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เรื่อง  การ
ส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดย
ให้ควสามส าคัญกับข้อมูลดารเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็น
ต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  
โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเ พียงขึ้น  เพ่ือให้
ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูล
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
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 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
 
 
 
 
 

**************************** 
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ส่วนท่ี ๓ 

 
 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้
ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) ดังนี้   
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
สามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่ม
จาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงาน
อาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่
เกิดข้ึนว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพ่ือให้
ทราบรายละเอียดของข้อมลูที่จ าเป็น    

๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จ
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดข้ึน  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะ
หาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 

ผลการตดิตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชีก้ารปฏบิัตงิาน 

(Performance  Indicators) 
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๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช เปนเกณฑพิจารณาในการ
จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุ
นใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

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 

๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     

 (๒)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน)    

(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 

คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 

ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

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 ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบ
ปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    

๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  

๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  

๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  

๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   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 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 

แผนยุทธศาตร์การพัฒนา 

(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

การประเมินคุณภาพ 

ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  

ของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 

๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 

๓.๑  วสิัยทัศน์ (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 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (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  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  

๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  

๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  

๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  

๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่าง
แผนพัฒนา 

 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทัน  

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   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 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙4  คะแนน ๔ 

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – ๒๕๖5)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 7 

๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 7 

๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 

   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 

   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ 
ปี)  

๓ ๓ 



   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 

   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 

   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 

   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

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 ๙4 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนนิโครงการ  
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 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนนิโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 

 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–๒๕๖5) 409 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

70 17.11 0 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

70 17.11 0 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

18 4.40 ๐ 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการจริง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

18 ไม่มีผลกระทบ ๕ 
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๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 

๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 

๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๕ 

๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๔ 

๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 

๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒๔ 

 

 

ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒๔  คะแนน  ซึ่งต่ ากว่า  ๒๕  คะแนน  คือ
ต้องปรับปรุง  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่ ๕  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  
คะแนน   

 

ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหาร
เร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  5.12  
อาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  
และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญาให้กับประชาชนได้
ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   
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ชื่อโครงการ : ............................................................................................................................. ................. 

............................................................................................................................. ......................................... 

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

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

 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 

ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช ่ ไม่ไช ่

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   

๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   

๔ ได้ด าเนินโครงการ   

๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   

๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    

๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   

๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   

๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

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

................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   

 

 

 

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

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 
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ส่วนที่  ๔ 
 
 
 
 

 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้
ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตาม
คู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

ผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 



39 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล   

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล   

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล   

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจดัท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   

๒.๒  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   

๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
เทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   

๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   

๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงาน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕62 – กันยายน  2563 

 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 

          ๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน  ตุลาคม  ๒๕62 – กันยายน  2563 

  



       ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕62  ถึง กันยายน 2563) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 186 2 186 5 186 8   

๒. ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยง 34 - 34 - 34 -   

๓. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 1 11 - 11 -   

4. ยุทธศาสตรด์้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารตีประเพณแีละภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

18 

 

3 18 

 

3 18 

 

-   

๕. ยุทธศาสตรด์้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิตและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

124 13 124 15 124 8   

๖. ยุทธศาสตรด์้านการเมือง-การบริหาร 36 3 36 2 36 2   

รวมทั้งสิ้น 409 22 409 25 409 18   

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  5.38  6.11  4.40   
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แบบท่ี  ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงาน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕62 – กันยายน  2563 
 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานโดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ ตุลาคม  ๒๕62 – กันยายน  2563 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 186 8 1.96 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยง 

 

34 
1 0.24 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

11 
4 0.98 

4. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

18 
5 1.22 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

 

124 
37 9.05 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง-การบริหาร 36 15 3.67 

รวม 409 70 17.11 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑2  และข้อ ๑3  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – ๒๕๖5)  
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  เป็นไปด้วย 

ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – ๒๕65)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์   
๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่ง
ที่ส่งมาด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น และ ข้อ ๗  การ
วัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสาร
ค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัด 
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม 
เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  ได้ด าเนินการวัด 
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว    โดยสรุปผลการ
วัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 

ตามแบบตดิตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 

๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 

๓.๑  วสิัยทัศน์ (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 

 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – ๒๕๖5)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  
หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (แนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  หน้า ๒๑) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – ๒๕๖5)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล  ตาม
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 



45 

แนวทางการพิจาณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – ๒๕๖5) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 7 

๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 7 

๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 

   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 

   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ ปี)  ๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลอ้งกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 

   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 

   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 

   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลกัสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙4 
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ส่วนท่ี  ๕ 

 
 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2  และข้อ ๑3  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่
มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่
เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 (www.dla.go.th) 

ผลการตดิตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 

http://www.dla.go.th/
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ส่วนท่ี  ๖ 

 
 

กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล  คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดู
เอกสารหลักฐานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดย
ด าเนินตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร รวมทั้ง  ถนนรางระบายน้ า  หนอง  
คลอง  สระ  สวนสาธารณะ  เป็นต้น  วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นนี้ต้องมีการเก็บ  วิเคราะห์ข้อมูล (data 
analysis)  ทั้งนี้  เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ได้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล  ดังนี้ 
๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
 ๑.๑  ที่ดิน  มีจ านวน  1  แปลง  ดังนี้ 

(๑)  ที่ดิน  น.ส.๓ก.เลขท่ี  ๖๐  หมายเลขท่ี  ๕๖๒๔I๐๐๒-๐๔-๐๐๐๑ 
   ผลการติดตามและประเมินผล 
  -  ที่ดินแปลงนี้ใช้ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
 ๑.๒  สิ่งก่อสร้าง 

อาคาร  มีจ านวน  ๔  หลัง  ดังนี้ 
(1) อาคารที่ท าการทต.ดงสมบูรณ์ 
(2) อาคารศูนย์เด็กเล็ก บ.ดงสวรรค์ 
(3) ส านักงานโยธา/พัสดุ 
(4) ศาลาอเนกประสงค ์ ม.๗ 
(5) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวรรค์ 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
  -  อาคาร (๑) – (4) ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติ   
     
  ถนนและรางระบายน้ าในความรับผิดชอบของเทศบาล 
   (๑)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  36  สาย 
  (๒)  รางระบายน้ า  จ านวน  1  สาย   
    

  ผลการติดตามและประเมินผล 
  -  ถนนก็สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ     
  -  รางระบายน้ าก็ใช้งานได้ตามปกติ 
 
๒.  ครุภัณฑ์   
 ๒.๑  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  (1)  โต๊ะท างาน  จ านวน   32  ตัว 
  (2)  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  28  หลัง 
  (3)  เก้าอ้ีเหล็ก  จ านวน  2  ชุด 

ผลการตดิตามและประเมินผลทรัพย์สิน 
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  (4)  ตู้นิรภัย  จ านวน  1  ตัว 
  (5)  โต๊ะหมู่บูชา  ขนาด  9  หมู่  จ านวน  2  ชุด 
  (6)  เครื่องปรับอากาศ  จ านวน  15  ตัว  (ช ารุด  2  ตัว)    
  (7)  โต๊ะประชุม  จ านวน  7  ตัว 
  (8)  ม้านั่ง  จ านวน  1  ชุด 
  (9)  ชุดรับแขก  จ านวน  4  ชุด 
  (10)  เก้าอ้ีประชุมแบบขาเหล็ก  จ านวน  12  ตัว 
  (11)  เครื่อง  Pocket PC  จ านวน  2  ตัว   
  (12)  โต๊ะคอมพิวเตอร์  จ านวน    10   ตัว 
  (13)  เต็นท์  จ านวน  12  หลัง  (ช ารุด  1  หลัง)  
  (14)  สแตนไม้  จ านวน  1  อัน   
  (15)  เครื่องโทรสาร  จ านวน  1  เครื่อง  (ช ารุด)  
  (16)  พัดลมแบบโคจรติดผนัง     จ านวน  14  ตัว   
  (17)  ตู้ไม้เก็บเอกสาร  จ านวน  17  หลัง 
  (18)  เก้าอ้ีท างาน  จ านวน  30  ตัว 
  (19)  เครื่องถ่ายเอกสาร  จ านวน  3  เครื่อง  (ช ารุด  1  เครื่อง) 
  (19)  โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี  จ านวน  13  ชุด 
  (20)  โต๊ะประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
  (21)  เก้าอ้ีพลาสติก  จ านวน  390  ตัว  (ช ารุด  133  ตัว)  
  (22)  เก้าอ้ีจัดเลี้ยง  จ านวน  40  ตัว 
  (23)  โต๊ะฟอเมก้า  จ านวน   10  ตัว 
 ๒.๒  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
  (๑)  รถบรรทุกดีเซล   จ านวน  1  คัน 
  (๒)  รถกระเดียว (รถ  EMS)  จ านวน  1  คัน 
  (๓)  รถบรรทุกพร้อมเครนกระเช้า  จ านวน  1  คัน 
  (๔)  รถบรรทุกน้ าดับเพลิง  จ านวน  1  คัน 
  (5)  รถจักรยานยนต์พวงข้าง  จ านวน  2  คัน  
 ๒.3  ครุภัณฑ์การเกษตร 
  (1)  เครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์  จ านวน  1  ชุด 
  (2)  เครื่องจ่ายสารเคมี  จ านวน   3  เครื่อง 
  (3)  ซัมเมอร์ส  1.5 HP  จ านวน  10  เครื่อง  (ช ารุด  10  เครื่อง) 
 ๒.4  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
  (๑)  ไฟกระพริบ  จ านวน  5  ชุด 
  (๒)  ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม  จ านวน  1  ชุด 
  (๓)  ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม  จ านวน  1  ชุด 
  (๔)  เครื่องบันทึกเสียง  จ านวน    1  เครื่อง 
  (๕)  เครื่องหาพิกัดสัญญาณ  GPS  จ านวน  1  เครื่อง 
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  (6)  เครี่องขยายเสียง  จ านวน  1  เครื่อง 

(7)  ชุดโคมไฟฟ้า  จ านวน  20  ชุด  
 ๒.5  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  (๑)  โทรทัศน์สี  ขนาด  20  นิ้ว  จ านวน  1  เครื่อง 
  (๒)  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  จ านวน  2  ตัว 
  (๓)  โทรทัศน์สี  ขนาด  25  นิ้ว  จ านวน  1  เครื่อง  (ชุดรุด) 
  (๔)  กล้องถ่ายวีดีโอ  จ านวน  1  เครื่อง 
  (๕)  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  พร้อมจอ  จ านวน  1  ชุด  (ชุดรุด) 
  (6)  โทรทัศน์สี  จอแบน  จ านวน  1  เครื่อง 
  (7)  ไมโครโฟนไร้สาย  จ านวน  1  ตัว 
  (8)  เครื่องโปรเจคเตอร์  จ านวน    1  เครื่อง 
 ๒.6  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
  (๑)  ตู้เย็น  7  คิว  จ านวน  1  ตัว 
  (๒)  เครื่องท าน้ าเย็น  จ านวน  ๒  เครื่อง 
  (๓)  เครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน  4  เครื่อง 
  (๔)  ตู้เย็น  5  คิว  จ านวน  ๑  ตัว 
  (๕)  เตาแก๊ส  ชนิดสองหัว  จ านวน  1   อัน 
  (๖)  ถังน้ าแข็ง   จ านวน  4  ใบ 
  (๗)  เครื่องตัดหญ้า  แบบล้อรถจักรยาน  จ านวน  1  เครื่อง 
  (๘)  เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย  จ านวน  8 เครื่อง 
  (๙)  ถังน้ า  ขนาด  2,000  ลิตร  จ านวน  1  ใบ 
 ๒.7  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
  (๑)  ถังดับเพลิงเคมี  ชนิดแห้ง   จ านวน  18  ถัง   
 ๒.8  ครุภัณฑ์ส ารวจ 
  (๑)  ขากล้อง  ไม้สตาฟ  จ านวน  1  ไม้ 
  (๒)  กล้องระดับ จ านวน  ๑  ตัว 
  (๓)  เทปวัดระยะ  จ านวน  2  อัน  
  (๔)  ไม้ชักฟิวส์  จ านวน  ๑  อัน   
 ๒.9  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  (๑)  เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  11  เครื่อง   (ช ารุด  จ านวน  2  เครื่อง) 
  (๒)  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน   5  เครื่อง 
  (๓)  โน้ตบุค  จ านวน  4  เครื่อง 
  (๔)  เครื่องส ารองไฟ  จ านวน  2  เครื่อง 
  (5)  เครื่องพิมพ์  จ านวน   10   เครื่อง 
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 ๒.10  ครุภัณฑ์โรงงาน 
  (๑)  เครื่องตัดเหล็ก  จ านวน  1  เครื่อง 
  (๒)  ตู้เชื่อมไฟฟ้า  จ านวน  1  เครื่อง 
  (๓)  พัดลมอุตสาหกรรม  จ านวน  ๒  ตัว 
  (๔)  สว่านไฟฟ้า  จ านวน  1  ตัว 
    ผลการติดตามและประเมินผล 
  ครุภัณฑ์ของเทศบาลที่ปรากฏข้างต้นนั้น  มีจ านวน  20  รายการที่ช ารุด  เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้
งานได้ตามปกติ   
  
๓.  วัสดุ 
 วัสดุที่จ าเป็นจะต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบติงาน  ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  โดยรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑  วสัดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ 
 ๓.๒  วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า 
 ๓.๓  วสัดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน  แก้วน้ า 
 ๓.๔  วสัดุก่กสร้าง  เช่น  ทราย  สี  ตะปู  สังกะสี 
 ๓.๕  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  กระจกโค้ง  สัญญาณไฟกระพริบ 
 ๓.๖  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเบนซิน  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันเครื่อง 
 ๓.๗  วสัดุวิทยาศาสตร์  เช่น  สารส้ม  คลอรีน  ออกซิเจ่น 
 ๓.๘  วสัดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและก าจัดศคูรพืชและสตว์  พันธ์พืช  ปุ๋ย 
 ๓.๙  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ป้ายไวนิวล์   
 ๓.๑๐ วสัดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  ชุดคนงาน   
 ๓.๑๑ วสัดุกีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกเปตอง  ตาข่ายวอลเลย์บอล 
 ๓.๑๒ วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD  ไวแลต   
 ๓.๑๓ วสัดุการศึกษา  เช่น  ของเล่นเด็ก  เครื่องเล่นพลาสติก  สื่อการศึกษา 
  ๓.๑๔ วสัดุเครื่องดับเพลิง  เช่น ถังดับเพลิง 

 
  ผลการติดตามและประเมินผล 

  เทศบาลได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว  ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป  
การจัดซื้อวัสดุของเทศบาลมีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ  และมีผู้รับผิดชอบในการควมคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  สามารถ
ตรวจสอบได้การเบิกจ่ายได้  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ 
วัสดุที่เบิกได้น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่     
 
 

************************************* 
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ส่วนท่ี  ๗ 

 
 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น   ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  
เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเดคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พ้ืนที่  เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ ศูนย์ประสานงาน

องค์กการบริหารส่วนจังหวัด  โรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ เป็นต้น 
(๓)  มีองค์กรรัฐวิสากิจในพื้นที่  เช่น  ธนาคาร ธกส.   ธนาคารออมสิน        
(๔)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนที ่

(๒)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
     (๓)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 

การไฟฟ้าสาขาท่าคันโท 
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  จ านวน  ๑  แห่ง 

  (๔)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ ๕  ล้าน  หมู่บ้านละ ๒  แสน 
  (๕)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ  ระดับท้องถิ่น   
  

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาตใบขับข่ี   

(๓)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาลต าบลดง
สมบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนต าบลยางอุ้ม  เช่น คลองส่งน้ า  ถนน  ยังไม่สามารถด าเนินการได้เป็นต้น 

 

 

 

ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 
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(๓)  ปัจจุบันเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับ
ภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  
ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(๔)  เนื่องจากเทศบาลเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอ าเภอท าให้มีการจารจรบางสายมีรถผ่านไป
มาเป็นจ านวนมาก และเกิดอุบัติเหตุ      

 
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคระห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   

(4)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  อ้อยและ
มัน ยางพารา  ฯลฯ 

(5)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ 
(6)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(7)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 

(8)  มีการจัดตั้งชุมชน  9  ชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  ประกอบด้วย  ตัวแทนของ
ประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  ชุมชนละ  ๙  คน 

(9)  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(10)  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

(๑1)  เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

 (๑2)  มีวัด   11  แห่ง    
 (๑3)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสาร 
(๑4)  มีกองทุนในหมู่บ้าน   
(๑5)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 

(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ 
ขาดรายได้ 
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(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ
อย่างเข้มแข็ง 

(๔)  เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง  ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องน ามาจากแหล่งอ่ืนหรือ
ในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   

(๕)  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  เนื่องจากต้องสูบ
น้ าจากแม่น้ าชี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลดงสมบูรณ์ 

(๖)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 

(๗)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  

(8)  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยเทศบาล 

(9)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ    
  

(๑0)  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจ านวน
มาก  

(๑1)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 

 

  

******************************** 
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ส่วนท่ี  8 

 
 

 

 

๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     
๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้ ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการครบ
ทุกขั้นตอน    

(๒)  แบบที่  ๑  :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน    

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม   
 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   409  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   18   โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  4.40  ของแผนยุทธศาสตร์              
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – ๒๕๖5)  

๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  5  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการ
ครบทุกขั้นตอน   

๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจาณณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙4  คะแนน  
 (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  ๔  คะแนน  
 

 

 

 

 

 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62   ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) 
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 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๑)  แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   409  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุใทศบัญญัติ  จ านวน   70  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  17.11  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  ไม่ได้คะแนน  

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563   
  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   409  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   18  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  4.40  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มผีลกระทบในการด าเนินโครงการ       
 
๔.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล 
 ๔.๑  ครุภัณฑ์ที่ช ารุดมี  จ านวน  7  รายการ 

๔.๒  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ  และมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป 
 ๔.๓  เป็นครุภัณฑ์ที่สามารถจะด าเนินจ าหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ 
 ๔.๔  วัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อตามความจ าเป็นของการใช้งานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  

๔.๕  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง   
๔.๖  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ  

 
๕.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๕.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พ้ืนที่  ประชาชน 
สามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทาง
ภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด   การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่
สามารถด าเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจ านวนมากท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
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๕.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชน
เข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยท างาน   คนหนุ่มสาว
อพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียง
อย่างเดียวท าให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค  
บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  เนื่องจากต้องสูบน้ าจากแม่น้ าชี ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเหลื่อม  ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น   

๖.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการของเทศบาล  มีดังน้ี 

  

ล าดับ
ที ่

โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 โครงการท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

- ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงานส่วนใหญ่มีอายุ
มาก  และจ านวนน้อย 

-  ไม่มีพละก าลังในการ
เข้าร่วมแข่งขั้นกีฬา 

-  ควรเป็นประเภทกีฬา
ที่เหมาะสมกับวัย   

-  ควรจัดให้มีการออก
ก าลังกายสม่ าเสมอเพ่ือ
ความพร้อมของร่างกาย 

 

๗.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  
ปัญหา 
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
(๒)  เทศบาลไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน   
(๓)  เทศบาลมีที่กักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
อุปสรรค 
(๑)  เทศบาลต้องสูบน้ าจากล าน้ าปาวมากักเก็บน้ า   
(๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบน้ า   
(๓)  เทศบาลยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้   
  
ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ า 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า 
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๘.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

๑)  เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว่ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ  17.18    ไม่ถึงร้อยละ  ๑๐๐  ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

๒)  เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ  4.65    ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 อุปสรรค 

๑)  เทศบาลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
๒)  เทศบาลมีงบประมาณท่ีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ    
ข้อเสนอแนะ  

      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     
๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 
 
  

 

 


