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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป นั้น 

 เทศบาลตําบลทุงผึ้ง ไดจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) ประจําป พ.ศ.2564 เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน และ
แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจําป พ.ศ.2564  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายนี้ 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  29   ธันวาคม   พ.ศ. 2564 
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คํานํา 

 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และ ขอ ๓๐  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ไดกําหนดใหมีการ

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงเทศบาลตําบลทุงผึ้ง  ไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   

เพราะฉะนั้น  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะตอง

ดําเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  ซ่ึงประกอบไปดวย     

๑.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด  ๖  ขอ ๒๙  (๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๒   
 ๒.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทอง ถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  และแก ไขเ พ่ิมเ ติมถึง  (ฉบับ ท่ี  ๓)  พ.ศ .๒๕๖๑  ประกอบกับหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอม

แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๔ เปนแบบท่ีกําหนดให

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปน

สวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแตวันท่ี

ประกาศใชงบประมาณรายจาย    

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผึ้ง  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  และดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการ เพ่ือความ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือรายงานและเสนอ

ความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรีตําบลทุงผึ้งทราบ  คณะกรรมการหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผล



 
 

การติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผึ้ง  สามารถแกไขปญหาใหกับ
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
เนื่องดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  ท่ีแกไขเ พ่ิมเติมถึง ฉบับ 14 พ.ศ. ๒๕๖๒  และ

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  ได
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ  เพ่ือประชาชน  ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  ดานการวางแผน  
การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจ
หนาท่ี แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด     ท้ังทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิด
ประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
ตนเอง  โดยใหจัดทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  
แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงตองมีการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณา
การกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะ
นําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง 
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
สอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือนําไปสูการบูรณาการรวมกัน ให
เกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด ๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้
ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอน และ  
๕)  ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน  
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ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดี
ท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมี
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอก
ความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  เพราะฉะนั้น  จึงตองมีการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปน
เครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว   ซ่ึง
เทศบาลตําบลทุงผึ้ง  ไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันท่ี ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และไดประกาศใชไปเม่ือวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  รวมท้ังไดดําเนินการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับท่ี ๑, 2, 3 และ 4 ไปแลวนั้น  เพราะฉะนั้นเทศบาลตําบลทุงผึ้ง  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะตองดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาว  ซ่ึงประกอบไปดวย     

๑.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด  ๖  ขอ ๒๙  (๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว 
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒   

๒.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตรและโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  

และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 

๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) ตามสิ่งท่ีสมาดวย ๔ เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย    

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
“ระบบติดตาม” เปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบ

ประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนํา
ขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือใหขอมูล 
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ปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน 
หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชา ในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูง
เกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาใน
การควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือ
ระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขาหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว 
จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับ
การบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดู
ความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ใน
โครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของ
หนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัต ิ
อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได
วาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ีจะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบ
ติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือ
ในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตาม
เพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่ง
ท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การ
ขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ี
จะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว
นั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการ
ตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจาก 
การติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป 
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บ
รวบรวม 

   

 ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใดจะดําเนินการตอหรือยุติโครงการ

ตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน เพราะวาการดําเนินการใดๆ  ของ

หนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทําเปนงบประมาณ

รายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงาน

ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวม

เพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปน

ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึง
เปนการประเมินท้ังแผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตร
และแนวทางท่ีถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการ
ของประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต
เปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร   
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เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน วาเปนไปตามความตองการของประชาชน
ในทองถ่ินหรือไม  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคม
ทองถ่ินไดดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและ 

สภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของ
ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments or contexts)  
การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธนโยบาย 
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการ
ติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการ
พัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการ
เลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิดความคุมคา  ตอประชาชนหรือประชาชนไม
พึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  
ประชาชนในพ้ืนท่ี  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับ
ดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ 

โครงการท่ีดําเนินการอยู โดยท่ีการติดตามหมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูล 
ปอนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน ให
ลุลวง คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับ 
ประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน กลุมเปาหมายที่ไดรับ 
ประโยชนจากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางท่ีกําลัง 
ดําเนินการหรือภายหลังท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว ซ่ึงการประเมินผลเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการ 
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร  อันเปน 
ตัวชี้วัดวาแผนงานท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสู ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว หรือไม 
ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุง และ
ตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
 

 2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
๓.๑ เพ่ือใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชนและ 

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
๓.๒ เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 
๓.๓ เพ่ือรูถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้งและแกไขได ตรงกับปญหา

ท่ีเกิดข้ึน 
๓.๔ เพ ื่อใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 
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 3. ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ข้ันตอนท่ี ๑   

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 
๒๘  ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน

ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
ใหกรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ขอ  ๒๘  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและ
อาจไดรับการคัดเลือกอีกได (แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ  ๑๑  วรรค ๒   ท้ังนี้  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผึ้งตามระเบียบดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว  ตามคําสั่งท่ี  114/
๒๕๖2 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2  และ ตามคําสั่งท่ี 273/2563 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  เปนตน
ไป   

ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ ๒๙ (๑)   

ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

ข้ันตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๓)  ท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒    

 
 
 



 
 

ข้ันตอนท่ี ๕    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 
สามสิบวัน  โดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ  ๓๐ (๕)  ท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๓   
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ผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

ดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 
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4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไดกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 7467  ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563  เรื่อง แนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)    

4.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธและผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  และ

เปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  
ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย
เพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน   

(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมี
น้ําใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหลงน้ําในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กไดรับการศึกษาบนพ้ืนฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงกลุม
อาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  สภาพความเปนอยูดีข้ึน  มีท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพ
ม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอด

การพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
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๔)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการทองเท่ียวใน
ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะท่ี

เปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม   
๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและไดรับ
การสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามี
สวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต คานิยมท่ี
ดีงาม และความเปนไทย  รวมท้ังไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความ
เปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ถูกใชไป
อยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงสงผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามีผลกระทบเกิดข้ึน
อยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม  

4.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ใน

ระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน  
เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการ บูรณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรอืรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพภายนอก
นี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
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(๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   

เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใด
เปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําไดหลายแนวทาง  เชน  
การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะห
ถึงจุดแข็งและจุดออน        

4.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  

รวมท้ังท่ีเพ่ิมเติม   
4.๔  ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 
4.๕  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
4.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
4.๗  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
4.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
5. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงตองกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

5.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถ่ิน  ผูมีสวนเก่ียวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี ๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

(๔)  เครื่องมือ  อันไดแก   
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวม

ขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูล 
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เชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปน
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะหทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันไดแก  
  เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร  ซ่ึง

เปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  
โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  
สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวา
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data 
analysis)  

5.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูลมา
วิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  แผนการ

ดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 
 
6. เคร่ืองม ือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
 สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะตองดําเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิง
ปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

   (๑.๒)  ขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช

จายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E-plan :  Electronic Plan)         

  (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   
(๒.๑)  แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
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(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม

และประเมินผลยุทธศาสตร และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจายงบประมาณ  คงเหลือ  และ

ผลสําเร็จของโครงการ  โดยใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน

ไดตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยไดมีการประเมิน
ความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  
โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุงผึ้งใน

ภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุงผึ้งใน

แตละยุทธศาสตร 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบรกิารของเทศบาลตําบลทุง

ผึ้ง 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

7. ประโยชนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๑)  ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                         

๓)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแค
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เปนตน 

๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เม่ือ
ทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานใหมีความ
กระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง และ
จุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะหจะ
นําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

7)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง   
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8)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยายโครงการ

ใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคมควรจะ
ยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทําให
ทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวน
โครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผ้ึง 
 
 1. นายประกอบ สมเพราะ  ประธานกรรมการ   

 2.   กรรมการ    
 3. นายสมคิด หลีกเลี่ยง  กรรมการ    
 4. นางวาสนา ใจหม้ัน  กรรมการ    
 5. นายสุรศักดิ์ มากุลตะ  กรรมการ    
 6. นายเกษม ทําไว  กรรมการ    
 7. นายถาวร เกษณา  กรรมการ    
 8. นางสาวณันทนภัส   มีอํามาตย  กรรมการ    
 9. นายบุญมา จักรรถ  กรรมการ    
 10. นายนอย นวลแกว  กรรมการ                                
 11. นายอภิเดช      อินตะวิชัย  กรรมการ/เลขานุการ  
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สวนท่ี 2 
การตดิตามและประเมนิผลแผน 

1  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

   1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 1.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผึ้งเปนแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด ระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 

2561 – 2565 ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนาของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศนพันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนการบริหาร ราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง 

แผนพัฒนาอําเภอ และแผนชุมชนของหมูบาน ตําบลทุงผึ้ง 

 1.1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง มีรายละเอียด ดังนี้ 

      1) ยุทธศาสตร ประกอบดวย  

  1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

  2. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  3. การพัฒนาสังคม/ชุมชนและความสงบเรียบรอย 

  4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  5. การบริหารและพัฒนาองคกร 

 2) พันธกิจ ประกอบดวย 
  พันธกิจท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
  - ประชาชนไดรับความสะดวก ปลอดภัย ในการคมนาคม ขนสง  
  - ประชาชนมีน้ําอุปโภค และแหลงน้ํา เพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอ  
  - ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค ข้ันพ้ืนฐาน ใชทุกครัวเรือน 
  พันธกิจท่ี 2 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  - ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและแหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาและฟนฟู 
  - มีสถานท่ีทองเท่ียงไดรับความนิยม - พ้ืนท่ีภายในตําบลสะอาด เปนเมืองนาอยู  
  - มีการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล อยางถูกวิธีไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีการระบายน้ํา เสียได
    มาตรฐาน 
  - ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
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  พันธกิจท่ี 3 การพัฒนาสังคม/ชุมชนและความสงบเรียบรอย 
  - ประชาชนในทองถ่ินไดรับการศึกษาและการรับรูขอมูลขาวสารตลอดเวลา  
   - ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน ประเพณีทองถ่ินไดรับการสืบทอด 
  - ภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการถายทอด และฟนฟู 
  - เด็ก สตรี คนชราและผูพิการไดรับการชวยเหลือ  
  - คุณภาพชีวิตทรัพยสินของประชาชนมีความปลอดภัย 
  - มีการปองกันและควบคุมสาธารณภัยลวงหนา - ประชาชนผูประสบภัยไดรับการ ชวยเหลืออยาง
  รวดเร็ว ทันเหตุการณ 
  พันธกิจท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน พอเพียงตอรายจายและสามารถพ่ึงตนเองได  
  - ชุมชนมีความรูในการประกอบอาชีพ และกิจกรรมการผลิตอยางพอเพียง  
  - มีอัตราเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชนเพ่ิมข้ึน 
   พันธกิจท่ี 5 การบริหารและพัฒนาองคกร 
   - ทองถ่ินมีแผนงานในการบริหารพัฒนา 
   - ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารพัฒนาทองถ่ินของตนเองมากข้ึน  
   - เจาหนาท่ีมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
   - ประชาชนมีความเขาใจในการบริหารปกครอง ในรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3) เปาประสงค ประกอบดวย  
   1. พัฒนาแหลงน้ําใหครอบคลุมทุกหมูบาน ไดแก ขุดลอกคลอง,กอสราง/ซอมแซมฝายน้ําลน, ขุด 
   สระกักเก็บน้ํา กอสราง/ซอมแซมทางระบายน้ํา  
   2. พัฒนาเสนทางการคมนาคมใหไดมาตรฐานไดแก กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม เชน ถนนลูกรัง 
   ถนน คสล. ถนนลาดยาง                                                                                                                                                                                                                     
   3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหครอบคลุมทุกหมูบานไดแก กอสรางระบบ  
   ประปา, ขยายเขตไฟฟา ติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  
   4. พัฒนาทรัพยากรดินท่ีใชเพ่ือการเกษตร  
   5. พัฒนาและสงเสริมการลงทุนการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอยางเปนระบบ  
   6. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว  
   7. สงเสริมและสนับสนุนประชาชนมีอาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึนและม่ังคง  
   8. จัดสวัสดิการสงเคราะหใหแกผูสูงอายุ/ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส  
   9. สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาดานการศึกษาใหมีคุณภาพ  
   10. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดีและปลอดภัยจากโรคติดตอ  
   11. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  
   12. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเลนกีฬาและพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศทางกีฬา  
   13. อนุรักษ ฟนฟู บูรณะ และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินอันดีงาม  
   14. สงเสริมและสนับสนุนองคความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา  
   ทองถ่ิน 
   15. สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมืองทุกประเภทและผังชุมชนเปนแนวทางการพัฒนา  
   ทองถ่ิน  
   16. สงเสริมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ พรอมท้ังชวยเหลือผูประสบภัยฯ  
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   17. สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
   18. สงเสริมและสนับสนุนการเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดทุกประเภทในชุมชน  
   19. สงเสริมและสนับสนุน รณรงคใหเด็ก เยาวชนและประชาชน ละ เลิก และไมเก่ียวของกับยา  
        เสพติด  
   20. สงเสริมและสนับสนุนการบําบัดฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูเสพยาเสพติดใหคืนสู  
        สภาพปกติ  
   21. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
   22. สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   23. สงเสรมิและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน  
   24. สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
   25. พัฒนาบุคลากรของทองถ่ินใหมีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึนและประชาชนไดรับบริการท่ีดี  
   26. สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถ่ิน  
   27. สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
   28. เตรียมความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 4 ) ตัวช้ีวัด 
  1. ระยะทางถนน ทอระบายน้ําท่ีไดดําเนินการกอสรางปรับปรุงและซอมแซม 
  2. จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับบริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  3. จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ํา 
  4. จํานวนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภคท่ีไดรับการพัฒนา 
  5. รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ 
  6. จํานวนสตรีตําบลท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 
  7. จํานวนศูนยเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริท่ีเพ่ิมข้ึน 
  8. รอยละของผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส มีความพึงพอใจ 
  9. จํานวนผูยากไรท่ีไดรับการสงเคราะห 
  10. จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการท่ีไดเขารับการพัฒนาศักยภาพ 
  11. รอยละของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ 
  12. รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาทางดานภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  13. รอยละของประชาชนท่ีเขารวมโครงการดานสาธารณสุขมีความพึงพอใจ 
  14. รอยละของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายมีความพึงพอใจ 
  15. จํานวนสถานท่ี เครื่องออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน 
  16. รอยของประชาชนท่ีเขารวมงานรัฐพิธีมีความพึงพอใจ 
  17. รอยละของประชาชนจํานวนประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งมาใชสิทธิ 
  18. รอยละของจํานวนประชาชนท่ีไดเปนสมาชิก อปพร. 
  19. รอยละของผูประสบภัยตางๆไดรับความชวยเหลือมีความพึงพอใจ 
  20. จํานวนกลุมท่ีมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  21. จํานวนพ้ืนปาเพ่ือการอนุรักษและปาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
  22. รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบล 
  23. จํานวนท่ีดินสาธารณะประโยชนไดรับการคุมครองปองกันไมใหมีการบุกรุก 
   24. รอยละของประชาชนท่ีรวมสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
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        ภูมิปญญาทองถ่ินมีความพึงพอใจ 
  25. จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสนับสนุนองคความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
       ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  26. รอยละของประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินมีความพึงพอใจ 
  27. รอยละของประชาชนท่ีเขารับการใหบริการงานของทองถ่ินมีความพึงพอใจ 
  28. รอยละจํานวนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. และบุคลากรทองถ่ินไดรับการพัฒนา 
        ศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
  29. รอยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีเขารวมโครงการปองกันและแกไขปญหา 
        ยาเสพติดมีความพึงพอใจ 
  30. จํานวนกลองวงจรปดไดรับการติดตั้งเพ่ิมข้ึน 
   31. รอยละของจํานวนเด็ก เยาวชน ประชาชนไดเขารวมโครงการปองกันและแกไขปญหา 
        ยาเสพติดตามเปาหมาย 
 5) คาเปาหมาย 
  1. ระยะทางถนน ทอระบายน้ําท่ีไดดําเนินการกอสรางปรับปรุงและซอมแซม 
  2. จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับบริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  3. จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ํา 
  4. จํานวนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภคท่ีไดรับการพัฒนา 
  5. รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ 
  6. จํานวนสตรีตําบลท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 
  7. รอยละของผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส มีความพึงพอใจ 
  8. จํานวนผูยากไรท่ีไดรับการสงเคราะห 
  9. จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการท่ีไดเขารับการพัฒนาศักยภาพ 
  10. รอยละของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ 
  11. รอยละของประชาชนท่ีเขารวมโครงการดานสาธารณสุขมีความพึงพอใจ 
  12. รอยละของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายมีความพึงพอใจ 
  13. รอยของประชาชนท่ีเขารวมงานรัฐพิธีมีความพึงพอใจ 
  14. รอยละของประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งมาใชสิทธิ 
  15. รอยละของจํานวนประชาชนท่ีไดเปนสมาชิก อปพร. 
  16. รอยละของผูประสบภัยตาง ๆ ไดรับความชวยเหลือมีความพึงพอใจ 
  17. จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  18. รอยละของประชาชนมีความพึงพอใจตอการปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบล 
  19. จํานวนท่ีดินสาธารณะประโยชนไดรับการคุมครองปองกันไมใหมีการบุกรุก 
  20. รอยละของประชาชนท่ีรวมสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
        ปญญาทองถ่ินมีความพึงพอใจ 
   21. จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสนับสนุนองคความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
        ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  22. รอยละของประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินมีความพึงพอใจ 
  23. รอยละของประชาชนท่ีเขารับการใหบริการงานของทองถ่ินมีความพึงพอใจ 
  24. รอยละของจํานวนคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรทองถ่ินไดรับ 
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        การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
  25. รอยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีเขารวมโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
        มีความพึงพอใจ 
  ๒6. รอยละของจํานวนเด็ก เยาวชน ประชาชนไดเขารวมโครงการปองกันและแกไขปญหายา 
        เสพติดตามเปาหมาย 
 6) กลยุทธ 
  1. พัฒนาการคมนาคมและการขนสง 
  2. พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  3. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรและอุปโภค บริโภค 
  4. สงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
  5. สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
  6. สงเสริมการศึกษาใหแกประชาชนอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 
  7. สงเสริมสุขภาพใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
  8. สงเสริมใหเด็กและประชาชนไดออกกําลังกายและสามารถพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 
  9. สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  10. สงเสริมการปองกันและและบรรเทาสาธารณภัย 
  11. สงเสริมรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  12. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  13. พัฒนาบํารุงรักษา ดินและน้ํา 
  14. สงเสริมอนุรักษและสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  15. สนับสนุนองคความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  16. สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
  17. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน 
  18. เสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรม ใหกับผูบริหารและบุคลาทองถ่ิน 
  19. สงเสริมและสนับสนุนการเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดทุกชนิดในชุมชน 
  20. รณรงคใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ละ เลิก และไมเก่ียวของกับยาเสพติด 
  21. สงเสริมสนับสนุนการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูเสพยาเสพติดใหคืนสูสังคมในสภาพปกติ 
 7) จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง มีจุดยืนทางยุทธศาสตร กลไกหลักในการสรางการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนเพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และอุปโภค บริโภคท่ี
เพียงพอตอความตองการของประชาชน การสงเสริมอาชีพและรายไดเพียงพอตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การจัด
สวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพอยางท่ัวถึง สงเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ การสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมการสาธารณสุขเพ่ือการมีสุขภาพทางกายและจิตท่ีดี 
สงเสริมเครือขายประชาชน กลุมอาสาสมัครในการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย การ
บริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีในการบริหารและบริการของทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพ
ติด 
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8)วิสัยทัศน (VISION) 
 “โครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี มีเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ตระหนักการศึกษา พัฒนา
คุณภาพชีวิต” 
 
1.2 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 

1. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 17 4,966,000.00 31 19,349,800.00 111 61,478,800.00 122 64,102,100.00 161 166,871,800.00 

1. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 1 500,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 

1. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 4 590,000.00 4 590,000.00 16 32,444,000.00 27 33,792,100.00 17 23,532,700.00 

ดา้นการอนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 
21 800,000.00 29 1,600,000.00 32 1,720,000.00 38 1,945,000.00 32 1,350,000.00 

การพฒันาสงัคม/ชมุชน 61 13,633,000.00 66 14,755,000.00 82 23,067,000.00 87 23,605,300.00 85 18,618,500.00 

การพฒันาเศรษฐกิจ 10 210,000.00 18 420,000.00 23 1,580,000.00 24 1,590,000.00 25 1,600,000.00 

การบริหาร และพฒันา

องคก์ร 6 462,000.00 11 2,481,000.00 16 10,617,040.00 18 5,966,000.00 19 6,625,500.00 

รวม 120 21,161,000.00 160 39,695,800.00 281 131,406,840.00 317 131,500,500.00 340 219,098,500.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20 
โครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 64 โครงการ งบประมาณ 
15,784,314 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 9 3,406,464.00 

2.ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 8 294,900.00 

3.ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน 40 11,882,950.00 

4.ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 50,000.00 

5.ดานการบริหาร และพัฒนาองคกร 4 150,000.00 

รวม 64 15,784,314.00 

 
1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณ 
 ผลการดําเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการท้ังหมด จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ จํานวนโครงการท่ียังไมได

ดําเนินการ 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

9 3,406,464.00 - - 9 3,406,464.00 

2.ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

8 294,900.00 2 24,885.00 6 270,000.00 

3.ดานการพัฒนา
สังคม 

40 11,882,950.00 25 12,542,250.00 16 659,300.00 
 

4.ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

3 50,000.00 2 30,000.00 1 20,000.00 

5.ดานการบริหาร
และพัฒนาองคกร 

4 150,000.00 2 70,000.00 2 80,000.00 

รวม 64 15,784,314.00 31 12,667,135.00 34 4,435,764.00 
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การใชจายงบประมาณ 
     เทศบาลตําบลทุงผึ้ง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 24 โครงการ จํานวนเงิน 10,327,310.58 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 
24 โครงการ จํานวนเงิน 10,327,311 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    

2.ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 24,885.00 2 24,885.00 

3.ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน 18 10,234,550.58 18 10,234,550.58 

4.ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 16,390.00 2 16,390.00 

5.ดานการบริหาร และพัฒนาองคกร 2 51,485.00 2 51,485.00 

รวม 24 10,327,310.58 24 10,327,310.58 

 
หมายเหตุ โครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานจํานวน 9 โครงการ ไดดําเนินการกันเงินเพ่ือดําเนินโครงการในปถัดไป 
 
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1.  
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

4) คาใชจาย
โครงการฝกอบรม
ปองกันและระงับ
อัคคีภัยและการ
ฝกซอมแผนการ
อพยพหนีไฟ 

20,000.00 19,985.00 19,985.00 15.00 

2.  
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1) คาใชจาย
โครงการพัฒนา
แหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีตําบลทุงผึ้ง 

4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00 

3.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 6,476,000.00 6,152,300.00 6,152,300.00 323,700.00 

4.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
เบ้ียยังชีพความ
พิการ 

2,400,000.00 2,194,000.00 2,194,000.00 206,000.00 

5.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
เบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส 

36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 

6.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
2) คาใชจาย
โครงการกิจกรรม
สภาเด็กและ

5,000.00 4,645.00 4,645.00 355.00 



 
 

เยาวชน 

7.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

4) คาใชจาย
โครงการอบรมครู
และผูปกครองเด็ก
ปฐมวัย ดานการ
ปองกันภัยตางๆ 

13,000.00 12,960.00 12,960.00 40.00 

8.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

3) คาใชจาย
โครงการหลอเทียน 
แหเทียน และ
ถวายเทียนพรรษา 
เน่ืองในวัน
เขาพรรษา 

13,000.00 12,980.00 12,980.00 20.00 

9.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

7) คาใชจาย
โครงการฝกอบรม
สงเสริมการ
อนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

3,500.00 3,460.00 3,460.00 40.00 

10.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2) คาใชจาย
โครงการปองกัน
และควบคมุโรคพิษ
สุนัขบา 

10,000.00 9,984.00 9,984.00 16.00 

11.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
คาอาหารเสรมิ 
(นม) (ยกเลิก) 

738,400.00 572,938.08 572,938.08 165,461.92 

12.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

1,060,000.00 989,380.00 989,380.00 70,620.00 

13.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

3) คาใชจายในการ
จัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) 

49,550.00 48,590.00 48,590.00 960.00 

14.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

3) อุดหนุนท่ีทํา
การปกครอง
อําเภอแจหม 
โครงการจดังานรัฐ
พิธี ประจําป 
2564 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

15.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

โครงการบริหาร
จัดการขยะของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
จังหวัดลําปาง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 



 
 

16.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

5) คาใชจาย
โครงการอบรมดาน
สุขอนามัยแก
ผูปกครอง 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
ผูประกอบการ
อาหารกลางวัน 

6,400.00 6,240.00 6,240.00 160.00 

17.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
6) คาใชจาย
โครงการทองถ่ิน
รักษการอาน 

3,400.00 2,730.00 2,730.00 670.00 

18.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

4) คาใชจาย
โครงการวัดประชา
รัฐ ดวยวิถีสัปปา
ยะ 5ส. 

5,000.00 3,565.00 3,565.00 1,435.00 

19.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

1) อุดหนุนท่ีทํา
การปกครอง
อําเภอแจหม 
โครงการสนับสนุน
การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติด ประจําป 
2564 

20,000.00 17,500.00 17,500.00 2,500.00 

20.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
1) คาใชจายในการ
เลือกตั้ง 

400,000.00 122,278.50 122,278.50 277,721.50 

21.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

3) คาใชจาย
โครงการสงเสริม
อาชีพประชาชน
ตําบลทุงผึ้ง 

20,000.00 6,390.00 6,390.00 13,610.00 

22.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

1) อุดหนุนท่ีทํา
การปกครอง
อําเภอแจหม 
โครงการจดังานฤดู
หนาวและของดี
นครลําปาง 
ประจําป 2564 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

23.  
การบริหาร และพัฒนา
องคกร 

3) คาใชจาย
โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม ของ
ผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน 
และพนักงานจาง 

20,000.00 10,685.00 10,685.00 9,315.00 



 
 

24.  
การบริหาร และพัฒนา
องคกร 

2) โครงการจัดทํา
ปฏิทินสวัสดีปใหม
พรอม
ประชาสมัพันธการ
ชําระภาษี 

50,000.00 40,800.00 40,800.00 9,200.00 

 
 
 
 

สวนท่ี 3 

ผลการการตดิตามและประเมนิผลการพฒันา 

 
 

แบบท่ี 1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
คําช้ีแจง  : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะทํา          
             การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น    เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 

ประเด็นการเมิน มีการ 
ดําเนนิงาน 

ไมมีการ
ดําเนนิงาน 

 
สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน  
    ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ การ 
    พัฒนาทองถ่ิน 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 
      ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 
      ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   



 
 

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
 

21 
แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร        
              ขอ ง อ งค ก ร ปก ค ร อ งส ว น ท อ ง ถ่ิ น  โ ด ย มี กํ า ห น ดร ะ ย ะ เ ว ล า ใน ก า รติ ด ต า มแ ล ะ ร า ย ง า น       
              ผลการดําเนินงานทุกๆ 1 ป อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
 2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
            2.1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 

1. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 17 4,966,000.00 31 19,349,800.00 111 61,478,800.00 122 64,102,100.00 161 166,871,800.00 

1. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 1 500,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 1 500,000.00 

1. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 4 590,000.00 4 590,000.00 16 32,444,000.00 27 33,792,100.00 17 23,532,700.00 

ดา้นการอนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 
21 800,000.00 29 1,600,000.00 32 1,720,000.00 38 1,945,000.00 32 1,350,000.00 

การพฒันาสงัคม/ชมุชน 61 13,633,000.00 66 14,755,000.00 82 23,067,000.00 87 23,605,300.00 85 18,618,500.00 

การพฒันาเศรษฐกิจ 10 210,000.00 18 420,000.00 23 1,580,000.00 24 1,590,000.00 25 1,600,000.00 

การบริหาร และพฒันา

องคก์ร 6 462,000.00 11 2,481,000.00 16 10,617,040.00 18 5,966,000.00 19 6,625,500.00 

รวม 120 21,161,000.00 160 39,695,800.00 281 131,406,840.00 317 131,500,500.00 340 219,098,500.00 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 49 โครงการ งบประมาณ 20,235,128 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1 490,000.00 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน - - 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1 35,000.00 

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 55,000.00 

การพัฒนาสังคม/ชุมชน 34 11,799,088.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 20,000.00 

การบริหาร และพัฒนาองคกร 7 7,836,040.00 

รวม 49 20,235,128.00 

 
การใชจายงบประมาณ 
     เทศบาลตําบลทุงผึ้ง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 28 โครงการ จํานวนเงิน 12,348,488 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 28 
โครงการ จํานวนเงิน 10,166,542 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1 480,000.00 1 480,000.00 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1 24,500.00 1 24,500.00 

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 720.00 1 720.00 

การพัฒนาสังคม/ชุมชน 19 10,467,416.88 19 9,578,316.88 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 2 19,315.00 2 19,315.00 

การบริหาร และพัฒนาองคกร 4 63,690.00 4 63,690.00 

รวม 28 11,055,641.88 28 10,166,541.88 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1.  1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานแจคอน 
หมูท่ี 6 (สายบาน
โปง) 

490,000.00 480,000.00 480,000.00 10,000.00 

2.  1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1) คาใชจายโครงการ
สรางฝายชะลอนํ้า 

35,000.00 24,500.00 24,500.00 10,500.00 

3.  
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการทําแนวกันไฟ
ปองกันไฟปา 

40,000.00 720.00 720.00 39,280.00 

4.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 6,679,608.00 6,678,500.00 5,789,400.00 1,108.00 

5.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,967,840.00 2,061,600.00 2,061,600.00 906,240.00 

6.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 48,000.00 36,000.00 36,000.00 12,000.00 

7.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

3) คาใชจายโครงการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุมสตรี 
ตําบลทุงผึ้ง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

8.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
3) คาใชจายโครงการ
วันเด็กแหงชาต ิ

125,000.00 124,800.00 124,800.00 200.00 

9.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
2) คาใชจายโครงการ
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 

5,000.00 4,990.00 4,990.00 10.00 

10.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

6) คาใชจายโครงการ
เสรมิสรางความรู
ใหแกผูปกครองเด็ก
ปฐมวัย 

10,000.00 9,860.00 9,860.00 140.00 

11.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

5) คาใชจายโครงการ
อบรมและศึกษาดูงาน
ดานโภชนาการอาหาร
ปลอดภัย สําหรับเด็ก

33,360.00 33,360.00 33,360.00 0.00 



 
 

ปฐมวัยดวยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

12.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

3) คาใชจายโครงการ
หลอเทียน แหเทียน 
และถวายเทียน
พรรษา เน่ืองในวัน
เขาพรรษา 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

13.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2) คาใชจายโครงการ
จัดการแขงขันกีฬา
เช่ือมความสมัพันธ
และตานยาเสพติด 
ตําบลทุงผึ้ง 

150,000.00 149,358.00 149,358.00 642.00 

14.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
2) คาใชจายโครงการ
ปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา 

10,000.00 9,890.00 9,890.00 110.00 

15.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

5) คาใชจายโครงการ
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ 

10,000.00 1,320.00 1,320.00 8,680.00 

16.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
7) คาใชจายโครงการ
ฝกอบรม ทบทวน อป
พร.ประจาํป 

30,000.00 27,720.00 27,720.00 2,280.00 

17.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน คาอาหารเสรมิ (นม) 740,480.00 666,138.88 666,138.88 74,341.12 

18.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
2) คาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

480,200.00 330,780.00 330,780.00 149,420.00 

19.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

- โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา1) คา
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

166,600.00 107,100.00 107,100.00 59,500.00 

20.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 

2) อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอแจหม 
โครงการจดังาน
ประเพณีบวงสรวง
สักการะเจาพอพญา
คําลือ ประจาํป 
2563 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

21.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
เงินอุดหนุนท่ัวไปดาน
สาธารณสุข 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

22.  การพัฒนาสังคม/ชุมชน 
โครงการบริหาร
จัดการขยะของ

36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 



 
 

องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จังหวัดลําปาง 

23.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

5) คาใชจายโครงการ
สงเสริมอาชีพ
ประชาชน ตําบลทุง
ผึ้ง 

10,000.00 9,315.00 9,315.00 685.00 

24.  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

1) อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอแจหม 
โครงการจดังานฤดู
หนาวและของดีนคร
ลําปาง ประจาํป 
2563 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

25.  
การบริหาร และพัฒนา
องคกร 

3) คาใชจายโครงการ
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ของ
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน และ
พนักงานจาง 

15,000.00 10,680.00 10,680.00 4,320.00 

26.  
การบริหาร และพัฒนา
องคกร 

4) คาใชจายโครงการ
พัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน และ
พนักงานจาง 

15,000.00 10,810.00 10,810.00 4,190.00 

27.  
การบริหาร และพัฒนา
องคกร 

2) โครงการจัดทํา
ปฏิทินสวัสดีปใหม
พรอมประชาสัมพันธ
การชําระภาษี 

50,000.00 40,800.00 40,800.00 9,200.00 

28.  
การบริหาร และพัฒนา
องคกร 

อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค 
(Smart Card 
Reader) 

1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 

 

ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
1. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพากิจ ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

โครงการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณที่
ไดรับ 

งบประมาณที่
เบิกจายไป 

1.ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานแจคอน เทศบาล
ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม จังหวัด 

1 - 
 
 

- 
 
 
- 

30,700.00 28,800.00 



 
 

2.ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานทุงผ้ึง เทศบาล
ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม จังหวัด
ลําปาง 
 
 

 
1 

  30,700.00 28,800.00 

3.กอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแจคอน 
เทศบาลตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม 
จังหวัดลําปาง 
 
 

1   170,000.00 167,000.00 

4.ขุดลอกหนาฝายแกนดินเหนียว 
บานหัวฝาย หมูท่ี 3 ตําบลทุงผ้ึง 
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง กวาง 8 
เมตร ยาว 650 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 1 
เมตร 

 1  104,600.00 0.00 

5.ขุดลอกหนาฝายทุงปนเหลา บานหัว
ฝาย หมูท่ี 3 ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม 
จังหวัดลําปาง กวาง 8 เมตร ยาว 
280 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 1 เมตร 

 1  44,000.00 0.00 

6.ขุดลอกหนาฝายทุงเหลาหลวง บาน
หัวฝาย หมูท่ี 3 ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจ
หม จังหวัดลําปาง กวาง 8 เมตร ยาว 
600 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 1 เมตร 

 1  95,500.00 0.00 

7.ขุดเจาะบอบาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย ชุมชนบานแจคอน หมูท่ี 
2 ตําบลทุงผ้ึง อําเภอแจหม จังหวัด
ลําปาง 

  1 495,000.00 0.00 

รวม 3 3 1 970,500.00 224,600.00 

 
สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. จํานวนงบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทางดานการพัฒนา มีคอนขางจํากัดทําใหไม
สามารถดําเนินการไดทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร 
 2. โครงการมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ ทําใหไมสามารถดําเนินการไดทุกแผนงานและยุทธศาสตร 
 3. มีบุคลากรภายในองคกรจํานวนนอย และมีปริมาณงานในความรับผิดชอบจํานวนมาก 
 4 ประชาชนใหความรวมมือและแสดงความคิดเห็นนอย 

 



 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2563  
เทศบาลตําบลทุงผึ้ง แจหม จ.ลําปาง  

 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

ท้ังหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

จํานวน 
งบประมาณ 

จํานวน 
งบประมาณ 

จํานวน 
งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

1.1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 111 61,478,800.00 1 490,000.00 1 480,000.00 1 480,000.00 

2.1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1 500,000.00 - -         

3.1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 16 32,444,000.00 1 35,000.00 1 24,500.00 1 24,500.00 
4.ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 32 1,720,000.00 4 55,000.00 1 720 1 720 

5.การพัฒนาสังคม/ชุมชน 82 23,007,000.00 34 11,799,088.00 19 10,467,416.88 19 9,578,316.88 

6.การพัฒนาเศรษฐกิจ 23 1,580,000.00 2 20,000.00 2 19,315.00 2 19,315.00 

7.การบริหาร และพัฒนาองคกร 16 10,617,040.00 7 7,836,040.00 4 63,690.00 4 63,690.00 

รวม 281 131,346,840.00 49 20,235,128.00 28 11,055,641.88 28 10,166,541.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบท่ี 3/1    แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 
คําช้ีแจง : เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงาน ปละ 1 ครั้ง หลังจากส้ินสุด
ปงบประมาณ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
2. รายงานผลการดําเนินงานระยะ 1 ป (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 
สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนโครงการ 

 
 

จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผน 

 

 
จํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

 

 
รอยละ 

 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 128 2 1.56 

2.การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

32 1 3.12 

3. ดานสังคม/ชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

82 19 23.17 

4. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 23 2 8.70 

5. ดานการบริหารและการ
พัฒนาองคกร 

16 4 25 

รวม 281 28 9.96 

 
สรุป จากยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะป 
2563 จํานวนท้ังสิ้น 281 โครงการ ปรากฏโครงการท่ีเทศบาลตําบลทุงผึ้งไดดําเนินการ ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จํานวน  28 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.96 ของโครงการท้ังหมด 
 
 

29 



 
 
 
สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2563   

ยุทธศาสตร งบปกติ เงินสะสม รวม 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

504,500.00 4.96 314,000 100 818,500 7.81 

2.การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

720.00 0.01   720.00 0.01 

3. ดานสังคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

9,578,316.88 94.21   9,578,316.88 91.39 

4. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

19,315.00 0.19   19,315.00 0.18 

5. ดานการบริหารและ
พัฒนาองคกร 

63,690.00 0.63   63,690.00 0.61 

รวม 10,166,541.88 100 314.00 100 10,480,541.88 100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบท่ี 3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
 
คําช้ีแจง : เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
            ตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีการกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด                    
            ปงบประมาณ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบลทุงผึ้ง 
2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน    ธันวาคม  2563 

 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง 
2. อายุ ( ) ต่ํากวา 20 ป ( ) 20-30 ป ( ) 31-40 ป 
( ) 41-50 ป ( ) 51-60 ป ( ) มากกวา 60 ป 
3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ( ) อนุปริญญา หรือเทียบเทา 
( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกวาปริญญาตรี ( ) อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) คาขาย-ธุรกิจสวนตัว 
( ) รับจาง ( ) นักเรียน นักศึกษา ( ) เกษตรกร 
( ) อ่ืนๆ ระบุ…………………………. 
 
สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําช้ีแจง : แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพียงใด 
   

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ  พอใจนอย 
1.การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2.การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/ 
   กิจกรรม 

   

3.การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
   กิจกรรม 

   

4.การรายงานผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
5.ความโปรงใสในการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม    
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7.ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา    
8.การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของ 
   ประชาชน 

   

9.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

รวมเฉลี่ย    



 
 

ผลการตอบแบบสํารวจความ พึงพอใจของประชาชน 
เทศบาลตําบลทุงผึ้ง โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ไดดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ใชวิธีการสํารวจ
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุงผึ้ง ในภาพรวม จํานวน 100 ชุด สุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถามจากประชากรในตําบลทุงผึ้ง ท้ัง 8 หมูบาน ไดรับแบบสํารวจคืน จํานวน 100 ชุด ซ่ึงมีผลการสํารวจดังนี้ 

การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม 
เพศ  

 
จํานวน รอยละ 

ชาย 33 33 
หญิง 67 67 
รวม 100 100 

 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

 ประถมศึกษา 35 35 

มัธยมศึกษาตอนตน 28 28 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

15 15 

ปริญญาตรี 10 10 

สูงกวาปริญญาตรี 2 2 

อ่ืนๆ 10 10 

รวม 100 100 

  
 

ชวงอาย ุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 35 35 

20 - 30 ป 28 28 
31 - 40 ป 15 15 

41 – 50 ป 10 10 

51 – 60 ป   2 2 

อ่ืนๆ 10 10 

รวม 100 100 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

รับราชการ 6 35 

เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ 

3 3 

คาขายธุรกิจ
สวนตัว 

15 15 

รับจาง 10 10 

นักเรียน 
นักศึกษา   

5 5 

เกษตรกร 50 50 

รวม 100 100 

 
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 

ความพึงพอใจ จํานวน รอยละ 

นอย - - 

ปานกลาง 33 33 
มาก 67 67 

รวม 100 100 

การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
ผูตอบนอย จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 

       ตอบปานกลาง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33 
 ผูตอบมาก จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 67 

 
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 

ความพึงพอใจ จํานวน รอยละ 

นอย 14 14 

ปานกลาง 32 32 
มาก 54 54 

รวม 100 100 

การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
ผูตอบนอย จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 14 

        ตอบปานกลาง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32 
 ผูตอบมาก จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 54 

 
 



 
 

มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
ความพึงพอใจ จํานวน รอยละ 

นอย 12 12 

ปานกลาง 38 38 
มาก 50 50 

รวม 100 100 

มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
ผูตอบนอย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12 

        ตอบปานกลาง จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 38 
 ผูตอบมาก จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 50 

 
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

ความพึงพอใจ จํานวน รอยละ 

นอย 11 11 

ปานกลาง 34 34 
มาก 55 55 

รวม 100 100 

ผูตอบนอย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11 
        ตอบปานกลาง จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 34 

 ผูตอบมาก จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 55 

 
ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ความพึงพอใจ จํานวน รอยละ 

นอย 7 7 

ปานกลาง 20 20 
มาก 73 73 

รวม 100 100 

ผูตอบนอย จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7 
        ตอบปานกลาง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20 

 ผูตอบมาก จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 73 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 

ความพึงพอใจ จํานวน รอยละ 

นอย 7 7 

ปานกลาง 30 30 
มาก 63 63 

รวม 100 100 

ผูตอบนอย จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7 
        ตอบปานกลาง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30 

 ผูตอบมาก จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 63 
 

การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
ความพึงพอใจ จํานวน รอยละ 

นอย 10 10 

ปานกลาง 30 30 
มาก 60 60 

รวม 100 100 

ผูตอบนอย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10 
        ตอบปานกลาง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30 

 ผูตอบมาก จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนท่ี 4 

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผล 
ในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตําบลทุงผึ้ง ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผล ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
และแกไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 
2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีไดกําหนดแนวทาง เครื่องมือและแบบสําหรับการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร
และโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้  
 2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา ทองถ่ิน 
ประกอบดวย  
      2.1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (20 คะแนน)  
      2.1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ (20 คะแนน)  
      2.1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย  
  (1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10 คะแนน)  
  (2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10 คะแนน)  
  (3) ยุทธศาสตรจังหวัด (10 คะแนน)  
  (4) วิสัยทัศน (5 คะแนน)  
  (5) กลยุทธ (5 คะแนน)  
  (6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5 คะแนน)  
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร (5 คะแนน)  
  (8) แผนงาน (5 คะแนน)  
  (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5 คะแนน)  
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา 
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
 
1. ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได รอยละของ

คะแนนเต็ม 

๑. ขอมลูสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  20 15.80 79 

๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  20 17.50 87.50 

๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย  60 52.10 86.83 

    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 8.80  
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 8.70  



 
 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) (8.60)  
    ๓.4 วิสัยทัศน  (๕) (4.30)  

    ๓.5 พันธกิจ  (๕) (4.30)  

    ๓.6 เปาประสงคของแตละยุทธศาสตร  (๕) (4.30)  

   ๓.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  (5) (4.30)  

   ๓.8 แผนงาน  (5) (4.40)  

   ๓.๗ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  (5) (4.50)  

รวม ๑๐๐ 85.40 85.40 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  

ของเทศบาลตําบลทุงผ้ึง  อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1 . ข อ มู ล ส ภ า พ
ท่ัว ไปและข อมู ล
พ้ืนฐานขององคกร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของ
ไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ  

20 
     (3) 
 
 
 

15.80 
(2.60) 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวน
ประชากร ฯลฯ 

     (2) 
 

(1.70) 

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

(2) (1.60) 

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

(2) (1.30) 

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 

(2) 
 

(1.30) 

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(2) 
 

(1.80) 

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

(1.70) 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล 
จปฐ. 

(2) (1.70) 

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุม
ประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา รวมตัดสินใจ รวม
ตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือ
แกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(3) (2.10) 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
ส ภ า ว ก า ร ณ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความ
เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
Thailand 4.0 

20 
(3) 

17.50 
(2.60) 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของ
การบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(3) (2.30) 

 
 



 
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

2. การ วิ เคราะห
สภ าวการณ แล ะ
ศักยภาพ (ตอ) 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(3) (2.50) 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรอืน การสงเสริมอาชีพ กลุม
อาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3) (2.70) 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2) (2) 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผล
ตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดออน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(2) (1.90) 

(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอ
ปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหา
หรือวิธีการแกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

(2) (1.80) 

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิง
คุณภาพ 

(1) (0.85) 

(9) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน ผลท่ี
ไดรับ/ผลท่ีสําคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและ
แนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1) (0.85) 

3. ยุทธศาสตร  
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ท อ ง ถ่ิ น ใ น เ ข ต
จังหวัด 
 
3 .3  ยุ ทธศ าสต ร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

52.10 
(8.80) 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และ Thailand 4.0 

(10) (8.70) 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10) 
 

(8.60) 

 

 
 
 

 
 



 
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

3. ยุทธศาสตร (ตอ) 
3.4 วิสัยทัศน 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
3.6 เป าประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
 

3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะ
เปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถ่ิน  

(5) 
 
 

(4.30) 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5) 
 
 

(4.30) 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ี
จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

(4.30) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู
ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 
 

(5) 
 

(4.20) 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืน
ทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน 
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงาน
และความเช่ือมโยงดังกลาว 

(5) 
 
 
 

(4.40) 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 
 

(4.50) 

   

รวมคะแนน 100 85.40 

 
ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
1) โครงการ/กิจกรรมท่ีไดตั้งงบประมาณในขอบัญญตัิแลว ควรเรงรดัดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหเสรจ็สิ้นภายในปงบประมาณน้ันๆ 
2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของเทศบาลตําบลทุงผึ้งใหมากข้ึน ท้ังกอนการดําเนินโครงการ ระหวางดําเนิน
โครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการใหเกิดกระบวนการมสีวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอนของการดําเนิน
โครงการ และรวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู ตรวจสอบการดําเนินโครงการใหมากข้ึน 
3) ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดําเนินโครงการใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึงดวยวิธีการตางๆ ท่ีสามารถเขาถึง
ประชาชน ชุมชน ใหไดรับขอมลูขาวสารมากท่ีสุด 
4) ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม ตลอดจนดําเนินการโครงการพัฒนาใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง 
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