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คํานํา 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหมี การดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนด

แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน

ผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน

เสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง 

ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเพชร  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเพชร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอ ความเห็นท่ีไดจากการติดตามตอนายกเทศมนตรี
ตําบลบานเพชร คณะกรรมการหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเปนประโยชนในการพัฒนา
ทองถ่ินและสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดจนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

1.1 หลักการท่ัวไป 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการติดตามยุทธศาสตร แผนงาน โครงการพัฒนา
ทองถ่ิน กิจกรรมตางๆ รวมถึงแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินจะทําใหภารกิจตางๆ ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละคน แตละสํานัก          
กอง             ฝายตางๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน สามารถทําให
เปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน สามารถรักษาคุณภาพ   
ของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของแผนงานโครงการพัฒนาทองถ่ินกิจกรรมตางๆ และ
ประชาชนพ่ึงพอใจเม่ือไดรับบริการ อีกท้ังยังทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินไปแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถ
กําหนดมาตรการตางๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไดในการพัฒนาทองถ่ิน 

1.2 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินอยู  
โดยท่ีการติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ 
(feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานหากไมมี
ระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเนินกวา  
ท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน       
กับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ 
  ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน 
(cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ ยกตัวอยางเชน การใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมาย          
ของโครงการตางๆ การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา การติดตามดูความสามารถในการ
เขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และ     
การเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 
  โดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ 
เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวา         
เปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม        
ในความเปนจริงแลว ข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวาง
ระบบติดตามไมจําเปนท่ีจะตองแบกภาระตนทุนท่ีสูง หรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตาม     
ท่ีอาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีเจาหนาท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือ  
ในบางโครงการท่ีอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตาม                   
เพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุด 
  ในสวนการประเมินผลนั้นเปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม   
เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดําเนินซ่ึงข้ึนอยู         
กับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จ
ตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใช
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback)                
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ท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินยังถือเปนกระบวนการตัดสินใจตอไป 
นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บ
รวบรวมอยางเปนระบบ มีความเท่ียงตรงเปนปรนัย เชื่อถือได 
1.3 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

1. เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตกรอบ   
การดําเนินโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อันจะแสดงถึงผลจากการดําเนินงานวา
เปนไปตามท่ีบรรลุเปาหมายหรือไมอยางไรรวมถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ตอแผนการดําเนินงาน
ประจําป 2563 เพ่ือใหสามารถนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน     
ใหเหมาะสม 

2. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับการใชจายงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา มีความโปรงใสและอยูภายใตกรอบวินัยการเงินและ 
การคลังท่ีดี 

1.4 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            

พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ซ่ึงเทศบาลตําบลบานเพชร ไดกําหนดแนวทางและข้ันตอน
ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกป 

2) ผูบริหารทองถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาทองถ่ิน โดยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  3) สภาทองถ่ินจัดประชุม เพ่ือรับทราบการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
จากผูบริหารทองถ่ิน และใหสภาทองถ่ินไดเสนอความเห็นและแจงผลการประชุมพรอมความเห็นใหผูบริหารทองถ่ิน 

4) เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดรับผลการประชุมและรายงานการเสนอความเห็นจากสภาทองถ่ิน        
ใหรายงานผลและความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จากสภาทองถ่ินใหคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินเพ่ือรับทราบและใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอความเห็นโดยอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป 

5) เม่ือคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินไดประชุมเพ่ือรับทราบและเสนอความเห็นจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน แลวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน     
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จและผูบริหารทองถ่ิน 
เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหาร 
ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

1.5 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
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เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประกอบดวย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร 
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีนี้จะทําการทดสอบและวัดผลเพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
  2. การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเด่ียว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยืนยันวาผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะตองกําหนดแนวทางการสัมภาษณดวย โดยท่ัวไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
  2.1 การสัมภาษณ แบบเปนทางการหรือ ก่ึงทางการ (Formal or semi-formal interview)        
ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ 
  2.2 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซ่ึงคลายๆกับการพูดสนทนา     
อยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอนและลําดับของขอความการดําเนินการสัมภาษณมักมีเพียงแนวทาง        
การสัมภาษณกวางๆท่ีเปนสาระสําคัญท่ีตองการ การใหไดขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรโดยวิธีการ  
เชิงคุณภาพ            ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 2 วิธี 
  2.2.1 การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เปนการสัมภาษณในรูปแบบของการ
สนทนาระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล เปนการขอขอมูลเพ่ิมเติมหรือขอคําอธิบายเหตุผล 
และผลของยุทธศาสตรท่ีไดรับ การสัมภาษณนี้นอกจากจะไดขอมูลแลวยังเปนการพัฒนาสัมพันธภาพท่ีดี สรางความ
เชื่อถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกดวย 

2.2.2 การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนการสนทนาซักถามผูใหขอมูลหลักบางคน
ในหมูบาน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู ความเขาใจในประเด็นยุทธศาสตรมากกวาคนอ่ืนๆ มีประสบการณ 
ดานการพัฒนาทองถ่ิน การวางแผน 
  3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวา
กําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ิน ตองมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการ
สังเกต การสังเกต คือการเฝาดูสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางเอาใจใสและละเอียดถ่ีถวน โดยใชประสารทสัมผัสหลายอยางพรอม ๆ 
กัน เชน ตาดู หูฟง ถาสิ่งนั้นสัมผัสไดก็ตองสัมผัส ในการเก็บขอมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น             
การสังเกตจะกระทําควบคูกับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลท่ี    
รอบดานสามารถนํามาวิเคราะหหาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธกับสิ่งตางๆ ในปรากฏการณของ
ยุทธศาสตรได การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรในเชิงคุณภาพ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท 
  3.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน ซ่ึงการสังเกตแบบมีสวนรวมนี้มีลักษณะ
เดนคือ  
  1) มีเปาหมายเพ่ือการเขารวมกิจกรรมและสังเกตกิจกรรมอยางละเอียด 
  2) มีความตระหนักถึงสิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นใหครอบคลุมมากท่ีสุดและชัดเจนมากท่ีสุด 
  3) เอาใจใสตอทุกอยางท่ีเกิดข้ึน สังเกตใหกวางขวางท่ีสุด 
  4) ใชประสบการณท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
  5) ทบทวนยอนหลังภายหลังจากการสังเกตในแตละวัน 
  6) จดบันทึกอยางละเอียด 
  3.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสรางและความสัมพันธของสมาชิกในสังคม 
หมูบาน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไมมีความสัมพันธเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีสังเกตและผูท่ี
อยูในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไมรูวาตัวเองถูกสังเกต 
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  4. การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี้หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู ทัศนคติ 
ความตองการของยุทธศาสตร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองมีการบันทึกการสํารวจและทิศทาง     
การสํารวจ 
  5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
ใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ินสาเหตุ
ของปญหา แนวทางแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
1.6 ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

1. ทําใหเทศบาลตําบลบานเพชร มีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจนในการดําเนินงานและเปนเครื่องมือ 
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

2. เพ่ือใหการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานเพชร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ            
เกิดประสิทธิผล 

3. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ผานชองทางของแบบประเมินความพึงพอใจ  
4. เกิดความโปรงใส ดวยกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนในทองถ่ิน  
5. ไดแนวทางเพ่ือสรางประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาแกทองถ่ิน สามารถประเมินผลการดําเนินงาน

วาเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม  
6. เปนตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ิน  
7. เปนเครื่องมือสามัญท่ีจะชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  
8. เปนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานวาเปนไปตาม หรือบรรลุเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลมา 

ใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงานโครงการตางๆ เพ่ือใหสอดคลองตรงตามแผนการ
พัฒนาทองถ่ิน และความตองการของประชาชนตอไป 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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1.1 วิสัยทัศน 
“งามลํ้าสภาพแวดลอมดี ประชาชนอยูดีมีสุข ทุกดวงใจใฝคุณธรรม เปนผูนําดานการบริการประชาชน” 
1.2 พันธกิจ 

1.  พัฒนาการจัดระบบโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ระบบผังเมืองและบริการสาธารณะ
ทุกดานใหมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุมอายุ เสริมสรางและขยายโอกาสในการเขาถึงบริการ      
ดานการศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสเพ่ิมศักยภาพและ
ความพรอมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สงเสริมการลดปญหาอาชญากรรมและ  
ยาเสพติดในชุมชน 
 4. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ใหสามารถพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองได เสริมสรางและพัฒนา
ทักษะอาชีพใหแกประชาชน โดยการประยุกตใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชุมชนท่ีเขมแข็งและพ่ึงตนเอง
ไดอยางยั่งยืนโดยเนนการพัฒนาเพ่ือการเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากท่ีเขมแข็ง การสรางรายไดลดรายจาย         
สรางโอกาสเขาสูแหลงทุนตางๆของประชาชน 
 5. เทศบาลจะอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินอันดีงาม พรอมท้ังทํานุบํารุง
ศาสนา ศาสนสถานในการประกอบศาสนกิจใหยั่งยืนคงอยูสืบไป 
 6. เทศบาลจะพัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการบริหารงานของเทศบาลพัฒนาบุคลากรทุกระดับ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศโดยใช 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จัดสถานท่ีทํางานใหนาอยูนาทํางาน และจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับองคกรเสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีดีในการใหบริการ
ประชาชนอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
1.3 เปาประสงค  

1. เทศบาลตําบลบานเพชรเปนเมืองนาอยู  มีสิ่ งแวดลอมท่ีดี มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีตอบสนองตอ            
การเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบสาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

2. เทศบาลตําบลบานเพชร เปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ปราศจากมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คงความอุดมสมบูรณ และมีระบบการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการใชประโยชนอยางเหมาะสม 

3. ประชาชนทุกกลุมอายุไดรับการพัฒนาและไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการดานการศึกษา การสาธารณสุข 
สวัสดิการสังคมข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน           
ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด 

4. ประชาชนมีการรวมตัวกันเพ่ือการเรียนรู พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตลอดจนเทคโนโลยี           
และวิชาการตางๆ ซ่ึงกอใหเกิดการผลิต การบริการ การสรางงาน สรางรายได ตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง”           
โดยสามารถพ่ึงตนเองได และดํารงชีวิตอยูอยางม่ันคงเพ่ือนําไปสูชุมชนท่ีเขมแข็งมีการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน       
ใหคงอยูสืบไป โดยมีศาสนาเปนเครื่องชี้นํา 

6. เทศบาลตําบลบานเพชร เปนองคกรแหงการเรียนรูผูใหบริการมีความสุข ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและมีสวนรวมทางการเมืองทุกข้ันตอน 
1.4 ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 

1. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีไดมาตรฐานท่ีเพ่ิมข้ึน 
 2. ปริมาณขยะในชมุชนลดลง   
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3. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมเพ่ิมข้ึน 
4. ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการดานการศึกษา การสาธารณสุข และการเขาถึงระบบ

สวัสดิการสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ครบ 100% 
5. อัตราการปวยดวยโรคติดตอในพ้ืนท่ีลดลง 
6. ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีลดลง 
7. รายไดของครัวเรือนผานเกณฑ 
8. การเขารวมกิจกรรมของประชาชนในชุมชนไมนอยกวา รอยละ 70 
9. จํานวนโครงการท่ีสงเสริมสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
10. ระดับผลการประเมินพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการไมนอยกวารอยละ 60 

1.5 ยุทธศาสตร/กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานท้ังระบบการคมนาคม การขนสง ท่ีไดมาตรฐานและบริการ
สาธารณะใหท่ัวถึงและเปนธรรม 

2. แสวงหาพันธมิตรในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคสาธารณูปการและการ
สาธารณะใหท่ัวถึงและเปนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอม น้ําเสีย ขยะ และมลพิษตางๆ 
2. พัฒนาพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียว และพ้ืนท่ีนันทนาการ 
3. เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษา กําจัด ขยะน้ําเสีย 

และสิ่งปฏิกูล 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถ่ิน ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอด
ชีวิตใหแกประชาชน 

2. การสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบ
สวัสดิการสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม    

3. พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตนและ   
การฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน 

4. จัดกิจกรรมสงเสริมการลดปญหาสังคม ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติด โดยการมี   
สวนรวมของประชาชน 

5. สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ เพ่ือสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปน
เลิศ 

 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
1. สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานในการเพ่ิมรายไดลดรายจาย 

สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนตางๆ ของประชาชน 
2. เสริมสรางการเรียนรูและการฝกทักษะอาชีพใหแกประชาชน และสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ

ตางๆโดยประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. สงเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือใหเกิดการพัฒนา       

ท่ียั่งยืน 
4. สงเสริม สนับสนุนปจจัยการผลิตแกกลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตางๆ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
1. สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี              

และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน 

1. เสริมสรางกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานท่ีดีในการใหบริการประชาชนอยางรวดเร็วและ                

มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและสรางนวัตกรรมในการทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
4. พัฒนาและจัดสถานท่ีทํางานใหนาอยู นาทํางาน พรอมท้ัง จัดหาเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ                

ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

1.6 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น : ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันได
อยางยั่งยืน 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปน
ศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น : ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันได
อยางยั่งยืน 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง/ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสูความม่ันคงและยั่งยืน 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคนสังคมท่ีมีคุณภาพ และยุทธศาสตร
ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันได
อยางยั่งยืน/ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน และ ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น : ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคนสังคมท่ีมีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหม่ันคงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
1.7 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค) 

จากผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของเทศบาลตําบล             
บานเพชร เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล  พอสรุปภาพรวม
ศักยภาพของเทศบาลตําบลบานเพชร ดังตอไปนี้  

1. ศักยภาพดานทําเลท่ีตั้ง เทศบาลตําบลบานเพชรมีถนนสุรนารายณผาน มีทําเลท่ีตั้งสามารถ
ติดตอเชื่อมโยงกับภาคกลาง จังหวัดลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเปนศูนยกลางของภาค
ทําใหการเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงระหวางภาค สามารถรองรับความเจริญจากเมืองหลักของภาค  
  2. ศักยภาพดานการเมืองการบริหาร สภาเทศบาลตําบลบานเพชรและนายกเทศมนตรี ซ่ึงมีการ
เลือกตั้งไปเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2555 ผลปรากฏวาฝายผูบริหารเทศบาลและฝายสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดรับการ
เลือกตั้งเปนกลุมทางการเมืองเดียวกัน และแรงสนับสนุนจากประชาคมภายในเขต ซ่ึงนับวาการเมืองมีความม่ันคง 
สามารถผลักดันนโยบายของกลุมไปสูการปฏิบัติท่ีเกิดสัมฤทธิ์ผลตอไป   
  3. ศักยภาพดานทรัพยากร เทศบาลตําบลบานเพชรตั้งอยูใกลเหมืองแรโปแตช ตําบลบานตาล 
อําเภอบําเหน็จณรงค หลังจากท่ีไดมีโครงการทําเหมืองแรทดลองแลว บริเวณดังกลาวและใกลเคียง เชน ตําบล      
หัวทะเล ตําบลบานเพชร และจังหวัดชัยภูมิ จะมีการขยายตัวดานอุตสาหกรรมเหมืองแร และกอใหเกิดอุตสาหกรรม
ตอเนื่องจากการทําเหมืองแรโปรแตช ตามมาอีกท้ังมีโรงงานแปรรูปมันสําปะหลังเปนโรงงานขนาดใหญตั้งอยู           
ท่ีตําบลโคกเริงรมย สงผลดีตอการสรางงาน สรางรายไดใหกับประชาชนในเทศบาลเปนอยางมาก    
  4. ศักยภาพดานรายได เทศบาลตําบลบานเพชรมีรายไดประจําปท้ังรายไดจากภาษีท่ีไดรับจัดสรร
รายไดจัดเก็บเอง  และรายไดจากทรัพยสินของเทศบาล (จากคาเชาท่ีดิน ตลาด อาคารพานิชย) เฉลี่ยปละไมนอยกวา  
20  ลานบาท ซ่ึงแนวโนมจะสูงข้ึนตอไปเรื่อยๆ หากมองถึงการงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายประจําป
แตละปแลวนับวาเหลืองบประมาณท่ีหักรายจายประจําปออกแลว จะเห็นวามีงบประมาณท่ีสามารถนํามาพัฒนา
ทองถ่ินไดปละเฉลี่ยประมาณ  8–10  ลานบาท ซ่ึงเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีเทศบาลท่ีมีเพียง 2.1 ตารางกิโลเมตรแลว 
สามารถพัฒนาเทศบาลไปสูเปาหมายไดรวดเร็ว   

1. ปจจัยภายใน (Internal factors) พบวาจุดแข็ง (S) หรือขอไดเปรียบ และจุดออน (W) หรือ    
ขอเสียเปรียบท่ีสําคัญมีดังนี้ 

1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ในภาพรวมของเทศบาลตําบลบานเพชร ประกอบดวย 
1. เทศบาลมีนโยบายเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน 

ในการจัดทําแผน พัฒนา เทศบาล และแผนชุมชน 
2. มีความตอเนื่องเชิงนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน (นายกเทศมนตรี) เนื่องจากไดรับการเลือกตั้ง

ติดตอกัน  
3. เทศบาลตําบลบานเพชร มีนโยบายสงเสริมอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี             

ท่ีดีงาม ความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน และรักษาไวซ่ึงภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสําคัญ 
4. เทศบาลตําบลบานเพชร เปนนิติบุคคล สามารถบริหารงบประมาณเองได 
5. มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
6. มีโรงเรียนอนุบาลของเทศบาล 
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7. ผลิตภัณฑทางการเกษตรมีความหลากหลาย มีศักยภาพเปนแหลงผลิตอาหาร และการแปรรูป

ผลิตภัณฑได 
8. มีสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนไดใชประโยชนในการออกกําลังกาย พักผอน

หยอนใจและใชทํากิจกรรมท่ีสําคัญของเทศบาล จํานวน 2 แหง คือ สวนสุขภาพและสวนสาธารณะหมูท่ี 17 และ
สวนสุขภาพและสวนสาธารณะ หมูท่ี 21 

9. ผูบริหารทองถ่ินมีความรู ความสามารถ (จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางรัฐศาสตร)              
และดํารงตําแหนงประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับอําเภอบําเหน็จณรงค 

10. เทศบาลตําบลบานเพชร มีสถานีวิทยุสาธารณะเพชรรัตน ระบบ F.M. 92.50 เมกกะเฮริทซ 
สําหรับบริการขอมูลขาวสารสาธารณะใหกับประชาชนท่ัวไป 

11. มีคลองคําปง ซ่ึงแยกจากลําคันฉูไหลผาน 
1.2 จุดออน (Weakness = W) ในภาพรวมของเทศบาลตําบลบานเพชร ประกอบดวย 
1. งบประมาณของเทศบาลมีจํานวนจํากัด ไมสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของ

ประชาชนไดหมด 
2. การใชประโยชนท่ีดินขาดประสิทธิภาพ 
3. ขาดแคลนงบประมาณในการกอสรางบอบําบัดน้ําเสียและสถานท่ีกอสรางระบบการกําจัดขยะ 
4. ไมมีพ้ืนท่ีในการกอสรางโรงฆาสัตว ท่ีเหมาะสม เพียงพอ 
5. ขาดแคลนบุคลกรดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
6. ผลิตภัณฑท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินไมไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีรูปแบบท่ีไดทันสมัยขาดการ

พัฒนาดานคุณภาพและไมไดรับการสงเสริมการตลาด 
7. ระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนขาดประสิทธิภาพ 
8. จํานวน อปพร. ไมเพียงพอเม่ือเทียบสัดสวนประชากร 
9. ขาดแคลนบุคลากรดานการแพทยและการสาธารณสุข 
10. บุคลากรของเทศบาลขาดความรู ทางกฎหมายท่ีทันตอความจําเปนของทางราชการและ   

ความเปลี่ยนแปลงของโลก 
11. ระบบขอมูลขาวสารไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรจะเปน 
12. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
13. ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไมไดมาตรฐานและไมเพียงพอ 

ไฟฟาและประปายังไมท่ัวถึง 
14. ไมมีแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ี 
2. ปจจัยภายนอก (External factors) พบวาโอกาส (O) หรือขอไดเปรียบท่ีสงผลตอการพัฒนา 

และขอจํากัด/อุปสรรค (T) หรือสภาพแวดลอมท่ีเปนปญหาตอการพัฒนา สรุปได ดังนี้ 
2.1 โอกาส (Opportunities = O) ในภาพรวมของเทศบาลตําบลบานเพชร ประกอบดวย 
1. รัฐบาลกระจายอํานาจและงบประมาณเพ่ือการพัฒนาใหกับองคกรปกครองทองถ่ินมากข้ึน 
2. บานเกิดของนักการเมืองระดับ ประเทศ (ส.ส.) อยูในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร 
3. กระแสการอนุรักษ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

ท่ีดีงามมีมากข้ึนในสังคมปจจุบัน 
4. รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนสงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจชุมชน

ในหลายรูปแบบ 
5. มีสถานศึกษาตั้งอยูในเขตเทศบาล 
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6. กลุมอาชีพตางๆมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง 
7. ประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารท่ีหลากหลายมากข้ึน 
8. มีสถานีตํารวจภูธรยอย (สาขาคําปง) ตั้งอยูในเขตเทศบาล 
9. มีโรงพยาบาลบําเหน็จณรงคตั้งอยูในเขตเทศบาล และมีบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

ท่ีใหบริการประชาชน 
10. มีกลุม อสม. / ผูนําชุมชน /ชมรมผูสูงอายุ ท่ีมีความเขมแข็ง 
11. เทคโนโลยีท่ีใชในการปฏิบัติงานมีความทันสมัย 

  12. มีสถาบันในการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลาย ท่ัวถึง 
13. มีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี บังคับใช 
14. มีสถานีขนสงรถโดยสารอยูในเขตเทศบาล 
15. มีสถานีบริการน้ํามันอยูในเขตเทศบาล 
16. รัฐบาลมีนโยบายเตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากการกาวเขาสู

ประชาคมอาเซียน ในป 2558 
17. รัฐบาลมีนโยบายดูแลเกษตรกรใหมีรายไดท่ีเหมาะสมดวยวิธีการตางๆ เชน การลดตนทุน   

การผลิต การชวยเหลือในเรื่องปจจัยการผลิตอยางท่ัวถึง การชวยเหลือเกษตรกรรายยอย ตลอดจนถึงการใชกลไก
ตลาดดูแลราคาสินคาเกษตรประเภทท่ีราคาต่ําผิดปกติใหสูงข้ึนตามสมควร 

18. เทศบาลมีเครือขายการพัฒนารวมกับหนวยงานอ่ืนๆ มีการทําบันทึกขอตกลงรวมกับหนวยงาน
ตางๆ ดานการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

2.2 ขอจํากัด/อุปสรรค (Threats = T) ในภาพรวมของเทศบาลตําบลบานเพชร ประกอบดวย 
1. มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสูความเปนสังคมเมืองมากข้ึน 
2. ถนนบางสาย อยูในเขตกรมทางหลวง ทําใหเทศบาลไมสามารถดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงได 
3. ท่ีตั้งของบางชุมชนเปนเกาะ มีลําคลองลอมรอบ เปนอุปสรรคตอการกําจัดน้ําเสียจาก        

แหลงชุมชน 
4. ในเขตเทศบาล เปนท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีผลทําใหเกิดขยะและมลพิษ     

จากโรงงาน 
5. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม การจํากัดขยะ และน้ําเสียในชุมชน 
6. ตนทุนการผลิตสูง 
7. มีระบบการคมนาคมสะดวก สงผลใหเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยมากข้ึน 
8. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงตอภาวะการเจ็บปวยมากข้ึน 
9. ประชาชนมีความตองการท่ีสูงข้ึน 
10. ความไมสงบในประเทศทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา 
11. เกิดสาธารณภัยท่ีหลีกเลี่ยงไมได 

การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนตามประเด็นการพัฒนา     
1. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ตามสภาพเสนทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลสภาพยังไมไดมาตรฐานและขาดการบํารุงรักษา
เนื่องจากงบประมาณอยูในเกณฑจํากัด บางเสนทางคับแคบและชํารุด นอกจากนี้ยังมีบางเสนทางยังเปนลูกรัง          
ดานโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนอันไดแก ระบบทอระบายน้ําไมเพียงพอในชวงฤดูฝน มีปญหาเก่ียวกับรางระบายน้ําและ    
น้ําทวมขัง ทําใหการสัญจรเปนไปดวยความยากลําบาก สวนดานการสาธารณูปการ ซ่ึงไดแกน้ําประปาของการประปา
สวนภูมิภาคยังขยายไมครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
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  ปญหา 
  (1.)  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล  ไดแก  น้ําประปา  ไฟฟาสาธารณะ  
ถนน  ระบบระบายน้ํายังไมท่ัวถึง  และไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
  (2.)  ถนนและทอระบายน้ํา  หรือระบบระบายน้ํายังไมไดมาตรฐาน  เนื่องจากขาดงบประมาณ    
ในการดําเนินการกอสราง 
  ความตองการสาขาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ตองการทอระบายน้ํา/รางระบายน้ําใหท่ัวถึงทุกซอย 
2. ตองการทําถนนเขา – ออก  ทุกซอย  
3. ตองการขุดลอกเหมืองเปนเหมืองคอนกรีต 
4. ตองขยายประปาใหท่ัวถึง 
5. ตองการใหเทศบาลติดตั้งเครื่องกระจายขาวใหครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี 
6. ตองการใหเทศบาลรณรงคทําความสะอาดตามถนน เดือนละ 2 ครั้ง 

2. ดานเศรษฐกิจ 
  ในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร แบงชุมชนเปนชุมชนใหญๆ 2 ชุมชน คือชุมชนบานเพชร            
และชุมชนคําปง ซ่ึงประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก สวนอาชีพรองคือการประกอบอาชีพ
คาขายและเพ่ือเปนการสงเสริมดานเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ เทศบาลไดกําหนดโครงการจัดตลาดนัด          
เพ่ือการเกษตรและจัดพ้ืนท่ีคาขายในตลาดสดเทศบาลใหมีพ้ืนท่ีคาขายเพ่ิมมากข้ึน 

ปญหา 
  1.  การวางงาน เนื่องจากประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมปลูกไดปละ 1 ครั้ง จึงทําใหหลัง
ฤดูกาลเก็บเก่ียวไมมีงานทํา ทําใหเกิดปญหาการวางงานและขาดรายไดจึงทําใหขาดรายได จึงมีการอพยพแรงงานไป
ทํางานท่ีอ่ืน ๆ 
  2.  ปญหาการขาดความรูทางวิชาการ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในปจจุบัน    
ยังขาดความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม  โดยเฉพาะการปรับปรุงเมล็ดพันธุ พืชท่ีเหมาะสมตอสภาพดินในแตละแหง
ตลอดจนวิธีการผลิตขาดการวางแผนการผลิต จึงทําใหผลผลิตตอไรต่ํา นอกจากนี้ปญหาสิทธิในท่ีดินทํากินก็เปน
ปญหาหนึ่งท่ีสงผลตอการขาดแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาการเกษตรกรรม เนื่องจากการไมมีสิทธิในท่ีดินทํากิน 
  3.  ปญหาทางดานการคาและการตลาด เนื่องจากระดับราคาผลผลิตทางกรเกษตรแตละชนิด      
ในแตละปมีความไมแนนอน ปใดผลผลิตพืชชนิดใดราคาดี ปตอไปเกษตรกรก็นิยมปลูกพืชชนิดนั้นเพ่ิมข้ึนทําใหผลผลิต
มีมากเกินความตองการ ระดับราคาจึงตกต่ํา ประกอบกับเกษตรกรไมยอมเก็บพืชผลไวรอราคามักจะนําออกขายทําให
ผลผลิตออกสูตลาดพรอมกันทําใหขายพืชผลไดในราคาคอนขางต่ํา โดยผูซ้ือจะเปนผูกําหนดราคา เกษตรกรไมมี
อํานาจตอรองราคาแตอยางไร ดังนั้นเกษตรกรจึงถูกเอารัดเอาเปรียบไดงาย และตกเปนเบี้ยลางของพอคาคนกลาง
ตลอดมา 
  ความตองการ 
  1. ตองการใหมีการจัดโครงการฝกอาชีพสําหรับคนวางงาน วางเวนฤดูทําการเกษตร 
  2. ตองการใหมีการจัดตั้งกองทุนชวยเหลือประจําหมูบาน 
  3. ตองการใหมีการจัดงานสินคาราคาประหยัด 
  4. ตองการใหมีการจัดตั้งกลุมสตรี แมบาน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
  5. ขุดลอกคลองเพ่ือใชในการเกษตร 
3. ดานสังคม 

ประชาชนสวนใหญไดรับการเอาใจใสดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลบําเหน็จณรงค ซ่ึงต้ังอยูในเขต
เทศบาลตําบลบานเพชร  โดยเทศบาลไดสนับสนุนโครงการการตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมแกชุมชนนอกจากนี้ประชาชน 
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ในพ้ืนท่ีนิยมเดินทางไปรับจางทํางานตางพ้ืนท่ีกอใหเกิดปญหาดานสังคมในครอบครัว เทศบาลไดแกโดยกําหนดใหมี
โครงการฝกอบรมอาชีพแกประชาชนเพ่ือแกไขปญหาอพยพแรงงาน รวมท้ังจัดสวัสดิการสงเคราะหผูยากไรและ      
ไรท่ีพ่ึง    

ปญหา 
  1. ปญหาดานประชากรของเทศบาลตําบลบานเพชร ประชากรสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรมและ
สวนหนึ่งไดอพยพยายถ่ินฐานออกไปรับจางขายแรงงานท้ังในและตางประเทศ สามารถสงเงินมาชวยเหลือครอบครัว
ไดเปนอยางดี แตแรงงานสวนใหญยังขาดความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ กลุมผูสําเร็จการศึกษาบางสาขาวิชา
ก็ไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ทําใหยังมีคนวางงานอยูคอนขางมาก  สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งมาจาก
การเลือกงานของผูวางงานมากเกินไป จนไมอยากทํางานในสาขาอ่ืน ซ่ึงไมตรงกับท่ีไดเลาเรียนมา ท้ังๆ ท่ีอาจจะมี
รายไดมากกวา 
  2. ปญหาดานสาธารณสุขท่ีผานมาถึงแมวาประชาชนภายในเขตเทศบาลจะไดรับการพัฒนา      
ดานสุขภาพอนามัยจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตไดระดับหนึ่ง เปนตนวา อายุเฉลี่ยของประชากร เม่ือแรกเกิด
เพ่ิมข้ึนสามารถปรับโครงสรางประชากรใหอยูในสัดสวนท่ีเหมาะสม  ซ่ึงเปนผลมาจากโครงการวางแผนครอบครัว   
ลดความรุนแรงจากปญหาภาวะทุโภชนาการตลอดจนโรคท่ีปองกันไดดวยวัคซีน เปนตน แตก็ยังมีปญหาสุขภาพ
อนามัยของประชาชนท่ีจะตองไดรับการดูแลแกไขตอไปอีกไดแก ความไมสมดุลระหวางทรัพยากรดานสาธารณสุขท่ีมี
อยูกับจํานวนประชากร เชน  สัดสวนอาสาสมัคร อสม. กับจํานวนครัวเรือนอยูประมาณ 1:30  ซ่ึงยังต่ําอยูควรจะอยู
ประมาณ 1 : 10 ปญหาจาการปวยและตายดวยโรคท่ีสําคัญ เชน  มะเร็ง  เอดส  โรคหัวใจ และหลอดเลือด       
การเจ็บปวยโดยอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุการจราจรทางบก ปญหาเก่ียวกับการมรพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมถูกตอง 
ปญหาผลิตภัณฑสุขภาพดานอาหารและยาท่ีมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน  
  ความตองการ 

1. ตองการใหเทศบาลสรางสวนสุขภาพ เพ่ือท่ีจะใหประชาชนไดมีท่ีพักผอนหยอนใจ  
2. ตองการเทศบาลพัฒนาพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะใหเปนสีเขียวและพัฒนาพ้ืนท่ี

นันทนาการ 
3. ตองการใหกอสรางลานกีฬาเพ่ิมเติมและปรับปรุงโรงยิมในสวนสุขภาพและสวนสาธารณะ            

หมูท่ี 21 ใหอยูในสภาพดี เพ่ือใหประชาชนไดมีสถานท่ีออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน 
4. ตองการอาคารหองสมุดกลางประจําเขตเทศบาล 
 

4. ดานการเมืองการบริหาร 
ประชาชนขาดความรูความเขาใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้งการใชสิทธิเลือกตั้ง    

ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูเก่ียวกับการเลือกตั้งทุกระดับ และประชาชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล  ระเบียบและกฎหมายรวมท้ังอํานาจ  หนาท่ีของเทศบาล ปญหาสถานท่ีทํางานคับแคบ   
ขาดวัสดุอุปกรณ เครื่องใชสํานักงานท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และปญหาความตองการของประชาชนมีมาก    
การบริหารงานจึงไมสามารถดูแลและใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึงเนื่องจากขาดบุคลากร เครื่องมือ 
เครื่องใช ทําใหการบริการไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

ปญหา 
1. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย 
2. ขาดการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การบูรณาการระดับพ้ืนท่ีและหนวยงานอ่ืนๆ 
3. สถานท่ีทํางาน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในสํานักงานยังไมมีประสิทธิภาพและไมเพียงพอ 

ตอการใหบริการประชาชน 
ความตองการ 
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  1. ตองการจัดใหมีสายตรวจท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
  2. ตองการใหเทศบาลติดตั้งกลองวงจรปดในพ้ืนท่ีใหท่ัวถึง 
  3. ตองการใหเทศบาลมีอาคารสํานักงานท่ีเหมาะสม มีเครื่องใชสํานักงานท่ีทันสมัยท่ีสามารถ
ใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  4. ตองการใหเทศบาลจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเลือกตั้งทุกระดับและกฎหมายตางๆ 
  5. ตองการใหเทศบาลจัดอบรมและจัดศึกษาดูงานใหกับประชาชน 
5. ดานส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
  ปญหา 
  1. ประชาชนในทองถ่ินยังไมไดใหความสําคัญและรวมมือในการรักษาความสะอาด ไมท้ิงขยะในถัง
รองรับท่ีจัดไวให นอกจากนี้การระบายน้ําเสียลงคลองธรรมชาติโดยไมผานการบําบัดกอกอใหเกิดสภาพน้ําเสีย       
ลงในคลองสาธารณะ ซ่ึงในสวนนี้เทศบาลไดวางแผนในการปลูกจิตสํานึกของประชาชน การกําหนดมาตรฐาน         
ในการอนุญาตปลูกสรางอาคารจัดระบบการบริหารและการกําจัดขยะใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังสรางจิตสํานึก
แกประชาชนในพ้ืนท่ีใหตระหนักถึงในดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
  2. ปญ หาลักษณ ะภู มิประเทศ เทศบาลตําบลบ าน เพชร มีลั กษณ ะเปน  2  ชุมชนใหญ      
ประกอบดวยชุมชนตลาดคําปง มีคลองคําปง ซ่ึงแยกตัวจากลําคันฉูลอมรอบคลายเกาะและชุมชนบานเพชร           
มีท่ีราบลุมทําการเกษตรลอมรอบ โดยมีคลองกราดซ่ึงแยกตัวจากลําคันฉูผานตอนบนของเทศบาล ทําใหเกิดปญหา
การระบายน้ําเสียจากชุมชนสูแหลงน้ําตามธรรมชาติ กอปญหามลพิษทางน้ํา แหลงสะสมโรค หรือแหลงเพาะพันธุยุง 
ซ่ึงเปนพาหะนําโรค 

ความตองการ 
  1. ตองการใหมีการกอสรางตลาดสดคําปงข้ึนใหม 
  2. ตองการใหพัฒนาระบบการจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพ 
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1.8 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นและโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ
พัฒนาตามแผนฯ  

ป 2563 

จํานวนโครงการใน
แผนการดําเนนิงานป 

2563 
ดําเนนิการ รอยละ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 43 9 0 0 
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

22 7 3 42.86 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม    

76 40 20 50 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชน 

13 4 1 25 

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น    

16 13 8 61.54 

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการ
ประชาชน     

23 9 7 77.78 

รวม 193 82 39 47.56 

 1.9 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร งบประมาณ การเบิกจาย 
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 1,281,700.- 0 
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   506,000.- 272,600.- 
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม    17,270,777.- 14,796,129.36 
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 630,000.- 541,861.- 
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น    769,422.- 640,372.- 
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน     627,853.- 380,529.50 

รวม 21,085,752.- 16,631,491.86- 

1.10 ปญหา อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมา 

ปญหาอุปสรรคเปนขอจํากัดท่ีเทศบาลตําบลบานเพชรประสบปญหามาเปนเวลาหลายป 
เชนเดียวกับทองถ่ินอีกหลายๆ แหง คือภาระคาใชจาย ท้ังคาใชจายประจํา คาใชจายท่ีเกิดจากภาระหนาท่ีท่ีตองทําใน
ขณะท่ีรายไดท่ีไดรับโดยเฉลี่ยแลวเพ่ิมข้ึนนอยมาก  
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20  
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65  
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10)  
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10)  
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10)  
    3.4 วิสัยทัศน (5)  
    3.5 กลยุทธ (5)  
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5)  
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5)  
    3.8 แผนงาน (5)  
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5)  
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)  

รวมคะแนน 100  
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูล

พ้ืนฐานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ควรประกอบดวยขอมลูดังน้ี 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน 
ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับ
จํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(2)  

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน
เกษตรและแหลงนํ้า) 

(2)  

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

(2)  

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคดิ 
รวมทํา รวมตดัสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไข
ปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรบั
การพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(3)  

2. การวิเคราะหสภาวการณและ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบดวยขอมลูดังน้ี 
(1) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0 

15 
(2) 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตอ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใชผลของการ
บังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(1)  

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญหายาเสพตดิ เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน เปนตน 

 (2)  

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

(2)  

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภมูิศาสตร 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมผีลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผล
ตอการดําเนินงาน ไดแก S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน)  
O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรปุประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอ
ปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรอืสมมติฐานของปญหาแนวทางการแกไขปญหา
หรือวิธีการแกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เชนสรุปสถานการณการพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิง
คุณภาพ 

(1)  

(9) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เชน ผลท่ี
ไดรับ/ผลท่ีสาํคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินท่ีผานมาและแนว
ทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

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

65 
(10) 

 

3.2 ยทุธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารฐั แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และThailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน 
 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะเปน
หรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(5)  
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตอ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
3.5 กลยุทธ 
 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสยัทัศน หรือแสดงใหเหน็ถึงความชัดเจน
ในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5)  

3.6 เปาประสงคของ
แตละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะ
เกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสยัทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศกัยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทาง
ยุทธศาสตร 

(5)  

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการ
พัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลาว 

(5)  

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลติ/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยทุธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(5)  

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลติ/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปนชุด กลุมหรืออันหน่ึงอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสูการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ินอยางถูกตองและครบถวน 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
2.2 การติดตามประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 
ท่ีได 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10  
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10  
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60  
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5)  
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5)  
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5)  
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5)  
    5.5 เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (5)  
    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5)  
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5)  
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การติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตอ) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 
ท่ีได 

    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ 

(5)  

    5.9 งบประมาณมคีวามสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5)  
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  
    5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5)  
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค (5)  

รวมคะแนน 100  

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
1. การสรุป
สถานการณ 
 การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการ
วิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 

10  

2. การประเมินผล

การนําแผนพัฒนา

ทองถ่ินไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวน
โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไว
หรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการ
ไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการ
พัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ี ท่ีไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

10  

3. การประเมินผล

การนําแผนพัฒนา

ทองถ่ินไปปฏิบัติใน

เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนําเอาเทคนิคตางๆ 
มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอ
ความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึง
พอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง 
คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มคีวามสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดย
ใช SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานเกษตรและแหลงนํ้า) (Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

10  
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตอ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลว
เขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
 

มี วัตถุประสงค ชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 
 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน 
สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย 
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําท่ีไหน 
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 
 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถในการแขงขัน 
(3) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสนอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค
และความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอยางเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคลอง Thailand 4.0 

 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก 
เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภณัฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดานเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสู
การเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเตมิเตม็ดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจยัและพัฒนาแลวตอยอด
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตอ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแน

น 
เต็ม 

คะแน
น 

ท่ีได 
5.7 โครงการสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
ท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ี
โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปนปจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเอง
หรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชน
ตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทํา
โครงการไดแก  (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษมีคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือต่ํากวา
รอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัต/ิเทศบัญญัต ิเงินสะสม 
หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ท่ี สามารถวัด
ได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)  

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง   
(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) 
วัดและประเมินผลดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยาง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล 
สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง   
และความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนา     
ท่ีสอดคลองกับพันธกิจ ซ่ึงสามารถนําไปสูวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนา
นั้นประสบผลสําเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน 
ข้ันตอนท่ี 2 ผูบริหารทองถ่ิน 1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตอสภาทองถ่ิน 2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาทองถ่ิน 
ข้ันตอนท่ี 3 สภาทองถ่ิน 1) จัดใหมีการประชุมสภาทองถ่ิน สมัยสามัญหรือวิสามัญแลวแตกรณี เพ่ือรับทราบผล
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจากผูบริหารทองถ่ิน 2) สมาชิกสภาทองถ่ินหรือท่ีประชุม        
แหง   สภาทองถ่ินสามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 3) ประธานสภาทองถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินไดรับทราบ และไดเสนอความเห็นหรือการตั้งขอสังเกต 
ขอเสนอแนะการพัฒนาทองถ่ินใหผูบริหารทองถ่ิน 
ข้ันตอนท่ี 4 ผูบริหารทองถ่ิน สงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินไดรับทราบและ
ไดเสนอความเห็น หรือการตั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะการพัฒนาทองถ่ินในสภาทองถ่ินแลวสงใหคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 
ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 1) ผูบริหารทองถ่ินจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
เพ่ือรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจากสภาทองถ่ิน  2) เสนอความเห็น หรือการต้ัง
ขอสังเกต ขอเสนอแนะการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 
ข้ันตอนท่ี 6 ผูบริหารทองถ่ิน 1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชน         
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  2) ตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  3) อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

2.4 ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548           
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย   
                    (1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน                             

(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน                                          
   (3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน                              
   (4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน                                                     
   (5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน                                                       
             โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยู ในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได           

***(แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3) 
ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
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     (1)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      

(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          (3) รายงานผลและเสนอความ เห็ น ซ่ึ งได จ ากการติ ดตามและประเมินผลแผน พัฒ นา                  

ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผล         
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน 
ธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน ***(แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3) 
   (4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
   ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
     (1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
     (2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
      (3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

(4)  ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล                
เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5)  ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  
***(แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3) 

  ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

2. วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีข้ันตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. กําหนดกรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2. สรางและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล 
  3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน             
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล 
  4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล รวมกับคณะผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ   
เพ่ือจัดเตรียมขอมูลสําหรับรองรับการประเมินกอนลงพ้ืนท่ีจริง 
  5. ลงพ้ืนท่ีสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด 
  6. ประชุมสําหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผูบริหาร และผูท่ีเก่ียวของตามกรอบ 
แนวทางและวิธีการท่ีกําหนด 

3. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนด
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
  1. การใชแบบสอบถาม 
  2. การสัมภาษณมีแบบสอบถาม 
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  3. การสังเกตหรือการสนทนากลุม 

2.5 แบสําหรับการติดตามและประเมินผล 
แบบท่ี 1  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมม ี

การดําเนินงาน 
สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
สวนท่ี 2 การจดัทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจดัทําแผน   
9.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน   
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน   
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด   
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด   
16. มีการอนุมตัิและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจดัทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลยุทธศาสตร   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   

แบบท่ี 2  การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมลูพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20  
2. การวิเคราะหสภาวการณและศกัยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65  
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10)  
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10)  
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10)  
    3.4 วิสัยทัศน (5)  
    3.5 กลยุทธ (5)  
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5)  
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5)  
    3.8 แผนงาน (5)  
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5)  
    3.10 ผลผลติ/โครงการ (5)  

รวมคะแนน 100  
 



25 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 
 
 
แบบท่ี 3  การติดตามและประเมนิผลโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 
ท่ีได 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10  
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10  
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60  
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5)  
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5)  
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5)  
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5)  
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (5)  
    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5)  
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5)  
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 

(5)  

    5.9 งบประมาณมคีวามสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5)  
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  
    5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5)  
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค (5)  

รวมคะแนน 100  

 

 
 

*************************************************************************************** 
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สวนท่ี 3 
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมลูพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 17.63 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศกัยภาพ 15 13.13 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65  
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 9.25 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 9.63 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 9.13 
    3.4 วิสัยทัศน (5) 4.38 
    3.5 กลยุทธ (5) 4.50 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 4.38 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 4.38 
    3.8 แผนงาน (5) 4.75 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 4.50 
    3.10 ผลผลติ/โครงการ (5) 4.00 

รวมคะแนน 100 89.63 

เกณฑท่ีควรได เพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน ตองไมนอยกวารอยละ
80 (80 คะแนน) ผลจากการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (8 ทาน) 

คะแนนรวมของกรรมการท้ังหมด (717 x 100/800 = 89.63)  คะแนนท่ีได 89.63 คะแนน 
         (เอกสารประกอบ ภาคผนวก) 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 
ท่ีได 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 8.25 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.25 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 7.63 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 4.50 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 4.63 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 4.63 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 4.38 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 4.63 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 4.38 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

(5) 4.63 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 4.38 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 4.63 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 4.38 

    5.9 งบประมาณมคีวามสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 4.50 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.25 
    5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 4.38 
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 4.38 

รวมคะแนน 100 86.13 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรได เพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินตองไม
นอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  

ผลจากการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (8 ทาน)  คะแนนรวมของ
กรรมการท้ังหมด (689x100/800 = 86.13)  คะแนนท่ีได 86.13 คะแนน  
(เอกสารประกอบ ภาคผนวก) 
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3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
                        การติดตามประเมินผลในครั้งนี้ เปนการสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563   
(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) มีดังนี้ 
ตารางสรุปผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผน

ดําเนินงาน 

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ 

รอยละ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 9 0 0 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การบริหารจดัการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม   

7 3 42.86 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานสงเสริมคณุภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม    40 20 50 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 4 1 25 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภมูิ
ปญญาทองถ่ิน    

13 8 61.54 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการพัฒนาระบบบรหิารจดัการและการบริการประชาชน     9 7 77.78 

รวม 82 39 47.56 

 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ 
จํานวนโครงการ 

ท่ียังไมไดดําเนินการ 
จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 0 0 9 100 0 0 9 100 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3 42.86 4 57.14 0 0 7 100 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสรมิคุณภาพชีวิตและจดั
ระเบียบชุมชน/สังคม 

20 50 20 50 0 0 40 100 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

1 25 3 75 0 0 4 100 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การอนุรักษศลิปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและการพัฒนาภมูิปญญาทองถ่ิน 

8 61.54 5 38.46 0 0 13 100 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และการบริการประชาชน 

7 77.78 2 22.22 0 0 9 100 

รวม 39 47.56 43 52.44 0 0 82 100 
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แผนภูมิท่ี 1 : สรุปผลการดําเนินงานเทศบาลตําบลบานเพชร แยกตามรายยุทธศาสตร 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน 

 

สรุปงบประมาณท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนงบประมาณท่ีไดดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน 2563) ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนงบประมาณ (บาท) 

ปรากฏอยูในแผน ดําเนินการ 
ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 2,767,600.- 0 

ดานการบริหารจดัการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 610,000.- 272,600.- 

ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 17,448,777.- 14,796,129.36 

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 550,000.- 541,861.- 

ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 965,000.- 640,372.- 

ดานการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน 890,853.- 380,529.50 

รวม 23,232,230.- 16,631,491.86- 
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แผนภูมิท่ี 2 : แสดงงบประมาณท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนงบประมาณท่ีไดดําเนินการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน 

 
 

*************************************************************************** 
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สวนท่ี 4 
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

 1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

เทศบาลตําบลบานเพชรได พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานท้ังระบบการคมนาคม การขนสง             
ท่ีไดมาตรฐานและบริการสาธารณะใหท่ัวถึงและเปนธรรม ทําใหมีถนนท่ีไดมาตรฐานการคมนาคมขนสงมีความสะดวก
และรวดเร็วข้ึน ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนท่ัวไปไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา  แตดวยเงินงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2563  เขามาชาในชวงทายของปงบประมาณ  จึงไมสามารถดําเนินโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานได
ทันกอนสิ้นปงบประมาณ  จึงมีการกันเงินไวแลว  เพ่ือจะไดดําเนินการตอไป 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เทศบาลตําบลบานเพชรไดปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอม น้ําเสีย ขยะ และมลพิษตางๆ            

มีการดําเนินการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษา กําจัด ขยะน้ําเสียและ   
สิ่งปฏิกูล ซ่ึงทําใหปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตําบลบานเพชรลดลง ประชาชนมีสวนรวมในการรักษา
สิ่งแวดลอมและมีจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนและทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
เทศบาลตําบลบานเพชรไดดําเนินการ 
3.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถ่ิน ทุกระดับและเสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอด

ชีวิตใหแกประชาชน  
3.2 มีการสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนตลอดจน ขยายโอกาสในการเขาถึงระบบ

สวัสดิการสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูพิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ใหครอบคลุม    
3.3 มีการพัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพการควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน

และการฟนฟูสภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน 
3.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการลดปญหาสังคม ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติด โดยการมีสวน

รวมของประชาชน 
ผลท่ีไดจากการดําเนินโครงการ  
1. เทศบาลตําบลบานเพชร มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบานเพชรท่ี

พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใหมีพัฒนาการท่ีดีสมวัย ซ่ึงมีบุคลากร และสื่อการเรียนการสอนท่ีพรอมในการดูแลเด็กเล็กใหมี
พัฒนาการสมวัยไดอยางมีคุณภาพ 

2. ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลตําบลบานเพชรไดรับการดูแล ชวยเหลือ
เพ่ือใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุเพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีมีประโยชนและสรางสรรคสําหรับ
ผูสูงอายุ 

3. เทศบาลตําบลบานเพชร มีการสงเสริมและสนับสนุนดานสาธารณสุขใหกับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบานเพชร อยางท่ัวถึง 

4. เทศบาลตําบลบานเพชร มีการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานดานการบรรเทาสาธารณภัย 
และความพรอมของอุปกรณเครื่องมือตางๆ เม่ือเกิดภัย เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
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5. เทศบาลตําบลบานเพชร มีการใหบริการอินเตอรเน็ต โดยไมเสียคาใชจาย เพ่ือใหประชาชนได

เขาถึงเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีไปใชในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และสามารถไดรับขอมูลขาวสารไดจาก
หลายชองทาง รวมท้ังนักเรียน นักศึกษามีสถานท่ีในการคนหาขอมูลเพ่ือประโยชนในดานการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
เทศบาลตําบลบานเพชรได สงเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ี ยั่งยืน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน ในการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงเปนการสงเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับ
ฟงความคิดเห็นสวนใหญ คารพเสียงสวนนอย 

ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
เทศบาลตําบลบานเพชร ไดสงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน จัดงานประเพณีตางๆเพ่ืออนุรักษไว
ซ่ึงศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ินถูกอนุรักษใหคงอยูสืบไป รวมถึงไดใหประชาชนไดแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการพัฒนาระบบบริหารการจัดการและการบริการประชาชน 
เทศบาลตําบลบานเพชร มีการพัฒนาบุคลากรในทองถ่ิน เพ่ือใหมีความรูความสามารถและ

พัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือตอบสนองตอการปฏิบัติหนาท่ีและ
ใหบริการประชาชน 

1.2 ความสําเร็จของการพัฒนา 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 (หวงระยะเวลาต้ังแตเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) 

เทศบาลตําบลบานเพชร ไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน จํานวน  39 โครงการ จากโครงการท่ีตั้งไว ท้ังหมด             
82 โครงการ คิดเปนรอยละ 47.56 ซ่ึงมีเปอรเซ็นตคอนขางต่ํา จากปท่ีผานมา  เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การดําเนินโครงการตางๆ จึงตองดเวนการจัดกิจกรรม  ประกอบกับ   
เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563  เขามาชาในชวงทายของปงบประมาณ  จึงไมสามารถดําเนินโครงการ       
ดานโครงสรางพ้ืนฐานไดทันกอนสิ้นปงบประมาณ  จึงมีการกันเงินไวแลว  เพ่ือจะไดดําเนินการตอไป 

2. ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 ขอสังเกต 
1. ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น ปญหาและความตองการของประชาชนนั้นมีมาก แตในการนําไป

ปฏิบัติซ่ึงตองใชงบประมาณนั้น งบประมาณของเทศบาลมีนอยกวาโครงการท่ีมีในแผน  ทําใหเทศบาลตําบล                
บานเพชรไมสามารถตอบสนองความตองการไดอยางเพียงพอ 

2. และดวยขอจํากัดของงบประมาณและภาระคาใชจายประจํา ทําใหไมสามารถนําโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนสูการปฏิบัติไดอยางเต็มท่ี ความสําเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนนอย 

3. การติดตามและประเมินผลรายโครงการนั้น ในแตละ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบโครงการ ไมมีการจัดทํา
สรุปผลโครงการท่ีไดดําเนินการไป จึงไมมีขอมูลเพ่ือจะนํามาทําการวิเคราะหและติดตามผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ชวงปงบประมาณ 2563 เทศบาลตําบลบานเพชร มีการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผน หลายครั้ง ซ่ึงบงบอก
วาการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินยังไมครอบคลุมกับปญหาและความตองการของประชาชนเทาทีควร 

5. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทําใหไมสามารถจัดทําโครงการ
ท่ีตองมีการมาชุมนุมคนอยางมากมายได  และภาวะเศรษฐกิจท่ีย่ําแย 
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 หมายเหตุ : ปญหาอุปสรรคเปนขอจํากัดท่ีเทศบาลตําบลบานเพชรประสบปญหามาเปนเวลาหลายป  
เชนเดียวกับทองถ่ินอีกหลายๆ แหง คือภาระคาใชจาย ท้ังคาใชจายประจํา คาใชจายท่ีเกิดจากภาระหนาท่ีท่ีตองทํา  
ในขณะท่ีรายไดท่ีไดรับโดยเฉลี่ยแลวเพ่ิมข้ึนนอยมาก  

ขอเสนอแนะ 
 1. สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดําเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ อยางนอยเพ่ือใหไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการนั้น วาควรจะดําเนินการตอไป
หรือไมหรือตองปรับปรุงอะไรบางในการดําเนินโครงการครั้งตอไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป นอกจากเสนอสภาเทศบาลรับทราบละ
ประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันแลว จะตองมีการแจกใหกอง/งานตางๆ รับทราบผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของกอง/งาน เพ่ือจะไดนําไปปรับปรุง พัฒนาใหดีข้ึนหรือรักษามาตรฐานท่ีดีอยูแลวใหดีตอไป 

3. การจัดแผนการดําเนินงานประจําปกับการตั้งงบประมาณรายจาย และการนําแผนการดําเนินงานไปสู  
การปฏิบัติ ควรจะมีความใกลเคียงกันท้ังในเรื่องของจํานวนโครงการและงบประมาณใหมากกวาท่ีผานมา เพ่ือใหการ
ดําเนินพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 

 4. การดําเนินโครงการในแตละปงบประมาณนั้น ควรนําโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีอยูแผนพัฒนาทองถ่ินมา
ดําเนินการ และควรตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานท่ีจะดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหา
ในการโอนงบประมาณ ของเทศบาลได 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่เบิกจาย ชวงเวลาดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการคลองสวย น้ําใส คนไทยมีความสุข 70,000              54,900                ต.ค. 62 / ส.ค. 63 สํานักปลัดเทศบาล

2 โครงการรักษน้ํา รักษปา รักษาแผนดิน 50,000              42,700                สิงหาคม 2563 สํานักปลัดเทศบาล

3 โครงการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะเทศบาลตําบลบานเพชร  200,000            175,000              ม.ค 63 / ก.ย. 63 กองสาธารณสุขฯ

320,000           272,600             

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่เบิกจาย ชวงเวลาดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 138,000            137,964              มกราคม 2563 กองการศึกษาฯ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 493,600            486,800              ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กองการศึกษาฯ

2 (เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก+รร.อนุบาลฯ

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 1,350,053         1,065,288.36      ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กองการศึกษาฯ

4 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 100% (เงินอุดหนุน) 2,385,600         2,246,640           ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กองการศึกษาฯ

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแผน 276,855            13,224.00           ธันวาคม 2562 กองการศึกษาฯ

5 ปฏิบัติการ ประจําป 2563 (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแผน 180,073            15,249.00           ธันวาคม 2562 กองการศึกษาฯ

6 ปฏิบัติการ ประจําป 2563 (โรงเรียนอนุบาลฯ)

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลฯ

7 โครงการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ 8,200,000         7,586,100           ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กองสวัสดิการสังคม

(เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 
1

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิตและจัดระเบียบชุมชน/สังคม (ตอ)

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่เบิกจาย ชวงเวลาดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ รายประเด็นโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของเทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ

(โครงการที่ดําเนินการแลว)  จํานวน  39  โครงการ

รวม



8 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 30,000              29,834                ธันวาคม 2562 สํานักปลัดเทศบาล
ปใหม

9 โครงการปรับปรุงการจราจรภายในเขตเทศบาล 50,000              49,890                เมษายน  2563 สํานักปลัดเทศบาล
10  โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม 2,300,000         2,044,000           ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กองสวัสดิการสังคม

ใหแกคนพิการ
11 โครงการจายเงินสงเคราะหผูปวยเอดส (เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส) 60,000              54,000                ต.ค. 62 - ก.ย. 63 กองสวัสดิการสังคม
12 โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 472,669            363,858              มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขฯ

ที่เกิดจากสาธารณภัย (โควิด)
13 โครงการอุดหนุนการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพในระดับ 200,000            200,000              ธันวาคม 2562 กองสาธารณสุขฯ

ทองถิ่น
14 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานคาจําหนายอาหารสู 20,000              9,520                  ธันวาคม 2562 กองสาธารณสุขฯ

มาตรฐาน Clean Food Good Taste อยางยั่งยืน
15 โครงการจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน 100,000            98,316.00           กุมภาพันธ 2563 กองการศึกษาฯ

ทองถิ่น (กีฬาเทศบาลและกีฬาทองถิ่นสัมพันธ)
16 โครงการฝกอบรมโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานเพชร 150,000            52,400                ส.ค. 63 - ก.ย. 63 กองสวัสดิการสังคม
17 โครงการชวยเหลือผูประสบภัยและใหการสงเคราะหผูยากไรและ 150,000            150,000              เมษายน 2563 กองสวัสดิการสังคม

ผูดอยโอกาสในชุมชน
โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันโรคพิษสุนัขบาภายใต 50,000              33,280                พ.ค. 63 - ม.ิย. 63 กองสาธารณสุขฯ

18 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี 

19 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 60,000              59,600                สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขฯ
20 โครงการดําเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดิดานสาธารณสุข 100,000            100,000              กันยายน 2563 กองสาธารณสุขฯ

16,766,850      14,795,963        

2

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่เบิกจาย ชวงเวลาดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย รานอาหารสะอาดรสชาติอรอย 550,000            541,861              ธันวาคม 2562 กองสาธารณสุขฯ

รวม



(Clean Food Good Taste)  

550,000           541,861             

ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่เบิกจาย ชวงเวลาดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ
1 โครงการจัดงานวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาท 50,000              48,000                ธันวาคม 2562 สํานักปลัดเทศบาล

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ
โครงการจัดงานวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 50,000              35,200                ธันวาคม 2562 สํานักปลัดเทศบาล

2 พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

3 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 96,000              95,800                พฤศจิกายน 2562 กองการศึกษาฯ
4 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา 198,422            198,422              กรกฎาคม 2563 สํานักปลัดเทศบาล

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม)
5 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันป 130,000            125,620              สิงหาคม 2563 สํานักปลัดเทศบาล

หลวงและวันแมแหงชาติ
6 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 100,000            97,660                มิถุนายน 2563 สํานักปลัดเทศบาล

พระบรมราชินี
7 โครงการจัดงาน "ปรับตัวเปลี่ยนใจไปวัดทําบุญ สรางคุณงามความ 5,000                1,200                  กรกฏาคม 2563 กองการศึกษาฯ

ดีกอนที่ใครเขาจะหามรางเราเขาวัด"
8 โครงการ "คนบานเพชรครอบครัวอบอุน ทําบุญตักบาตร 40,000              38,470                ธันวาคม 2562 กองการศึกษาฯ

สงทายปเกาตอนรับปใหม"
669,422           640,372             

3

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการประชาชน

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว งบประมาณที่เบิกจาย ชวงเวลาดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดทําวารสารและรายงานผลการดําเนินงานประจําป 20,000              2,970                  ธันวาคม 2562 สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลตําบลบานเพชร

รวม

รวม



2 โครงการวันทองถิ่นไทย 10,000              6,500                  มีนาคม 2563 สํานักปลัดเทศบาล

3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมุงสูองคกร 150,000            145,700              กุมภาพันธ 2563 สํานักปลัดเทศบาล

แหงการเรียนรูของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล ของเทศบาลตําบลบานเพชร

4 โครงการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ 85,000              84,800                กุมภาพันธ 2563 สํานักปลัดเทศบาล

ธรรมาภิบาลในองคกร

5 โครงการสนับสนุนกิจการสันนิบาตเทศบาล 49,853              48,112.50           ม.ค. 63 / ก.ค. 63 สํานักปลัดเทศบาล

6 โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษีและรับชําระภาษี 5,000                4,500                  มกราคม 2563 กองคลัง

7 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพยสิน 100,000            87,747                พฤศจิกายน 2562 กองคลัง

419,853           380,330             

4

รวม



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านเพชร

โทรศัพท์ 044 – 859336

www.banphet-mu.go.th
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