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โดย 

คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี   
อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภมูิ 



~ ๑ ~ 
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 ส่วนที่๑ 
บทน ำ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน             
พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าท่ีเพิ่มมากขึ้น 
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  
เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าท่ีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือท่ี
ส าคัญประการหนึ่งท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วย
เหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

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

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

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ด าเนินการอยู่โดยท่ี “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นส่ิงท่ีต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  
จึงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง  
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และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็น  
และทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นท่ีจะต้องแบกรับภาระ
ต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคน
เดียว โดยมีหน้าท่ีจัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  
เพียงจ านวนหนึ่งท่ีมีความเช่ียวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิ ดประสิทธิภาพใน
การใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นส่ิงหนึ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ            
ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) ท่ีสามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น   เพราะว่าการด าเนินการใดๆ                   
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เมื่อมีการประเมินผลในส่ิงท่ีวางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผนพัฒนา  

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลลุ่มล าชีจึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลลุ่มล าชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับท่ี3)พ.ศ.
2561 ข้อ28,29,30,31 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี      จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขึ้นภายในเดือน
ธันวาคม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินท้ังแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแนวทางท่ีถูก
ก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
หรือผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือ
ทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลท่ีเกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะท่ีก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นท่ี
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงส่ิงแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรท่ีใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบั ติ 
(implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) ส่ิงท่ีจะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  และการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และท่ีส าคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่าย
งบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

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

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

๑)  ต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการท่ีจะให้เงิน
อุดหนุน 

๒.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนท่ีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

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

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบ
ประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี   

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

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

 
 
 
 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม(ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพิ่มเติม(ฉบับท่ี3) พ.ศ. ๒๕61ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
(ฉบับท่ี3)พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น                        
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล  และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้                  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 30 (๕)   
 
 
 
 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอต่อสภำทอ้งถ่ิน
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถ่ิน
ทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอผลกำรติดตำม
และประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
โดยอย่ำงน้อยปีละสองคร้ังภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมนิผล

แผนพัฒนำท้องถ่ิน 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร

ท้องถ่ิน 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

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

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

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕61  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

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

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

และเป็นห้วงเวลาท่ีด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

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

 (๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าท่ีของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

 
 
 
 

๕.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
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(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค -
บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตร
พอเพียง   

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขัน้พื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง

กลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมี
สภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข  การ

ทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเท่ียวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ประชาชน
มีรายได้เพิ่มข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะท่ีเป็นพิษ ขยะในชุมชน

ลดลงและถกูก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป 
ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย  รวมท้ัง
ได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
ติดตามและประเมินโครงการท่ีด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบ 

เกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนไ ด้
หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบ

ต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาค
และระดับประเทศ        

(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
 เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  ส่ิงแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  
สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  



~ ๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น              

ในระดับหมู่บ้านและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน                       
กับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิด  มากกว่าระบบปิดในปัจจุบันโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม              
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

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

(๒)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

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

๔.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลลุ่มล ำชี 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5)  

๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ 

๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 

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

๕.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อท่ี ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 

๖  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



~ ๑๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

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

(๒)  ไตรมาสท่ี  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสท่ี  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสท่ี  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 
(๑) เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม           
(๒) เดือน  เมษายน – กันยายน   
รายปี  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 (๔)  เคร่ืองมือ  อันได้แก่   

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

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีต้ังไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  
 
๕.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล

มาวิเคราะห์  เปรียบเท่ียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   



~ ๑๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ
ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

   
     
 ส่ิงท่ีจะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนิการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

๖.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕61 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอื่นๆ : ตำมคู่มือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้ 

แบบที่  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

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

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสามัคคี 
 พัฒนาในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

ลุ่มล าชีในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 
               ต าบลลุ่มล าชี (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๖.๓  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 

 
๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 

http://www.dla.go.th/
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๓)  ท าใหท้ราบว่าจะต้องเปล่ียนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปล่ียนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร                
เมื่อทราบข้อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

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

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

๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีน าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการท่ีไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
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๑)  นายสมัย  ป้อจัตุรัส   รองประธานสภาฯ   ประธานกรรมการ 
๒)  นางสายฝน โสวิชัย   สมาชิกสภาเทศบาลฯ    กรรมการ 
๓)  นายวีระ นบสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ    กรรมการ 
๔)  นายชัยพร  ศรีชมช่ืน   ผู้แทนประชาคมทองถิ่น    กรรมการ 
๕)  นายสมบูรณ์  หาญสมัคร  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
๖)  นายพงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   กรรมการ 
๗)  นางสาวนิตยา  กันชัย   ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   กรรมการ 
๘)  นายวีรพล   กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาลฯ                 กรรมการ 
๙)  นางสมพิศ  รอดประเสริฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๑๐) นายส าลี มีสิทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๑๑) นายสมชาย  ปัญญากล้า  นักบริหารงานท่ัวไป         กรรมการ/เลขานุการ 
12) นางสาวจรรนภาพร  ชอนชัย  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
       

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

 

๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี
 
 



~ ๑๔ ~ 
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ส่วนที่ ๒ 
 
 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า               
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมท้ังปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ ๑๒   

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

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

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

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

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
๒)  กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
๓)  กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
๔)  กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง 
๕)  กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 

แผนยุทธศำสตร์  วิสยัทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมำย  และแนวทำงกำรพัฒนำ 

แผนยุทธศาสตร์ 



~ ๑๕ ~ 
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๒.  แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น  รวมท้ังจะมุ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ท้ังนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบำยที่  ๑  นโยบำยเร่งด่วนที่จะเร่ิมด ำเนินกำรในปีแรก     
 นโยบำยที่  ๒  นโยบำยควำมม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบำยที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบำยที่  ๔  นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต      
 นโยบำยที่  ๕  ท่ีดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบำยที่  ๖  วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบำยที่  ๗  กำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ     

นโยบำยที่  ๘  กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

๓.  ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

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

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักกำรของยุทธศำสตร์    
“ต่อยอดรำยได้จำกฐำนเดิม  สร้ำงรำยได้จำกโอกำสใหม่  สมดุล  และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”    

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

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

 



~ ๑๖ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศำสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ

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

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

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

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
๔.  ค่ำนิยมหลักของคนไทย   

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

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันท่ีดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๕.  นโยบำยของรัฐบำล   

๕.๑  นโยบำยหรือยุทธศำสตร์ประชำรัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายท้ังปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติท่ีต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคล่ือนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดขึ้ น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันท่ีเกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ท้ังมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

 



~ ๑๗ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๒  นโยบำยของรัฐบำล 
       ประกอบด้วยนโยบำย  ๑๑  ด้ำน  ดังนี้ 

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

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศำสตร์และนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)  
๑)  กำรแก้ไข ปัญหำยำเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

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

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ี รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

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

 
 
 



~ ๑๘ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒)  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าท่ีการปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

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

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนท่ีมีความ
เส่ียง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการท่ีสามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดท่ีปรากฏเห็นเป็นท่ีประจักษ์อยู่โดยท่ัวไปท่ีทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดท่ีเห็นเป็นท่ีประจักษ์ในพื้นท่ีของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมท้ังระบุตัวเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

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

ตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

แผนพัฒนำจังหวัดชัยภูมิ(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลได้จัดท าแผนส่ีปีโดย

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ระยะ 5 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนา
จังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การศึกษา  คุณภาพชีวิต  การค้าการลงทุน  การท่องเท่ียว  
วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ  ความรู้รักสามัคคีและความมั่นคงของชาติ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ชัยภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) มีรายละเอียดดังนี้  
ต ำแหน่งกำรพัฒนำจังหวัด 
 ๑.  การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 ๒.  การค้าการลงทุน 
 ๓.  การพัฒนาการท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
วิสัยทัศน์  จังหวัดชัยภูมิ  ระยะ  5  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 
 

 
 
 
 
เป้ำประสงค์ 

“เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม  และรำยได้ของประชำชน” 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุนและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนากระบวนการผลิตค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข้ง 
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

 ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำกำรค้ำกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาสร้างความเข้มแข้งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

 

 

 

“มุ่งสู่เมืองศูนย์กลางการผลิต และจ าหน่ายผ้าไหมของภาคอีสาน ชูธงการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ รักษาไว้ซ่ึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการเกษตรกรรม

ครบวงจร เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน” 



~ ๒๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนพ่ึงพาตนองได้ 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและพลังงำนแบบบูรณำกำรอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตส านึกและตระหนัก  การจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
กลยุทธ์ที่  3  การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน  และพลังงานทดแทน 

ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลและควำมม่ันคง 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รักษาความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
กลยุทธ์ที่  5  ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ใน
สถานศึกษาและประชาชนทั่วไป 
กลยุทธ์ที่  6  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

๑๐.  แผนพัฒนำต ำบลลุ่มล ำชี 
 ๑)  วิสัยทัศน์ต ำบล (vision) 

“ชุมชนเข้มแข้งอย่ำงยั่งยืน  ประชำชนสุขภำพดี  เศรษฐกิจเจริญก้ำวหน้ำ  กำรศึกษำมีคุณภำพ” 
๒)  พันธกิจ (Mission) 

(๑)  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานให้ท่ัวถึงและครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
(๒)  บริหารจัดการน้ าเพื่อป้องกันภัยแล้งส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
  (๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
คนในชุมชน และกลุ่มอาชีพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

(๔)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(๕)  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

  (๖)  สร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  มีการบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการอื่น  
  (๗)  พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างความพึงพอใจรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  3.จุดม่ังหมำยเพื่อกำรพัฒนำ   

๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 
 
 
 



~ ๒๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  และอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   แนวทางที ่1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์การเกษตร 
                     แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร   
ยุทธศาสตรท์ี่  2 การพัฒนาการคา้การลงทุนและการท่องเที่ยว  
   แนวทางที ่ 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แนวทางที ่ 2 แนวทางการพัฒนาการ ส่งเสริมการลงทนุในด้านอุตสาหกรรม  และการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   
   แนวทางที ่ 1 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาและการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
   แนวทางที ่ 2 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
   แนวทางที ่ 3 แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการคุณภาพชีวิตสตรี  
   แนวทางที ่ 4 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค 
ยุทธศาสตรท์ี่  4  การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

แนวทางที ่ 1  แนวทางการพัฒนาการจัดการ    อนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที ่ 2 แนวทางการพัฒนาการบ ารุงรักษาสถานทีท่่องเที่ยว สวนสาธารณะ  ฯ 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
  แนวทางที่  1  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

แนวทางที่  2 แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความปลอดภัยในชีวิตและการ
รักษาความเรียบร้อย 
แนวทางที่  3 แนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น 

  แนวทางที่  4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
  แนวทางที่  5 แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
๑๑.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ิน
และจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท าแผน
ชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดข้ึนจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู่  
๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง  2)  แผนขอความร่วมมือ  ๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 

โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชน 

จะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  
ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาท่ีชุมชนท่ีเกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

 



~ ๒๒ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

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

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กล่ินเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   เช่น  ติดต้ังกล้องวงจรปิด  การติดต้ัง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
๑๒.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้  
ความส าคัญกับข้อมูลด้านการเกษตร  เช่น ประเภทพืชท่ีปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  
ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์
หรือแนวทางการพัฒนาเพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้น               
ให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพื่อให้ชุมชนได้เสนอ
โครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพื่อเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมท้ังข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ท้ังนี้ให้ท้องถิ่น
อ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งข้อมูลท่ีต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนท่ี ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนท่ี ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนท่ี ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนท่ี ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนท่ี ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

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



~ ๒๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.  นโยบำยของผู้บริหำรเทศบำลต ำบลลุ่มล ำช ี
กำรพัฒนำตำมนโยบำยของผู้บริหำรท้องถ่ิน 
นโยบายของนายอุดร มาสิงห์  นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าช ี
นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งด าเนินการ 
๑การปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ด้านการคมนาคม 
-  ก่อสร้างถนนคอนกรีต  ภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
-  ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นา   เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
-  สร้างล าบ ารุงรักษาถนนภายในหมู่บ้าน  ระหว่างหมู่บ้านและต าบลให้สะดวกในการสัญจรไปมา 
-  ปรับปรุงท่อระบายน้ าถนนภายในหมู่บ้านให้สามารถระบายน้ าได้อย่างรวดเร็วป้องกันน้ าท่วมในกรณีฝนตกหนัก 
๑.๒ด้านแหล่งน้ า 
-  จัดหาภาชนะใส่น้ าเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคและบริโภค 
-  สร้างและขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ได้ทุกหมู่บ้าน 
-  ส่งเสริม  บ ารุงรักษา  จัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
-  สร้างท านบ  ฝายน้ าล้น  ขุดลอกห้วยหนอง  เพื่อการประมง  และเพื่อการเกษตร 
๑.๓ด้านไฟฟ้า 
-  ขยายไฟฟ้าในหมู่บ้านให้ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
-  ขยายและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ท่ัวถึง  เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ตลอดท้ัง
ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
-  จัดให้มีไฟฟ้าเข้าสู่ถนนเพื่อการเกษตร  เพื่อมุ่งพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 
๒.การพัฒนาเศรษฐกิจ 
-  ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพให้มั่นคง 
-  ส่งเสริมให้มีตลาดซื้อขายผลผลิตและจัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิตของประชาชนในต าบล 
-  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม  และกลุ่มอาชีพอื่น ให้ความรู้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อพัฒนาอาชีพ 
-  ส่งเสริมโครงการทัศนะศึกษาดุงานของบุคลากรและกลุ่มอาชีพต่างๆ 
๓.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๓.๑  ด้านสาธารณสุข 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม  อสม. ผู้สูงอายุ  ส่งเสริมสุขภาพและอื่นๆ 
-  ส่งเสริมการป้องกันโรค   ให้การรักษาพยาบาลและบริการความรู้ด้านสาธรณสุขมูลฐานแก่ประชาชนเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  

 
 
 



~ ๒๔ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓.๒  ด้านการศึกษา  
-  สนับสนุนอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนแก่สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ 
-  สนับสุนนทุนการศึกษาแก่เด็กรักเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจน 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม  แก่นักเรียนให้ท่ัวถึง 
-  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหาแหล่งเรียนรู้ประจ าหมู่บ้าน 

๓.๓  ด้านสังคม 
-  ให้การสงเคราะห์  และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
-  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  เยาวชน  สตรี  และส่งเสริมให้มีสนามกีฬาอุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
-  สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาทุกประเภท  ทุกระดับ  ท้ังเด็ก  นักเรียน  เยาวชน  และประชาชน 
-  ส่งเสริมสวัสดิการให้กลุ่มสตรี  อสม.  อปพร.และองค์กรอื่นท่ีท าคุณประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม 
-  ส่งเสริม  อนุรักษ์  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 
-  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลในการท่ีใช้งบประมาณสูง 
๔.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
-  มุ่งส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด  สวยงาม  น่าอยู่อาศัย  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
-  จัดต้ังถังขยะและขนถ่ายขยะทุกหมู่บ้านอย่างเป็นระบบและมรประสิทธิภาพ 
-  ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวของต าบล 
-  ปรับปรุงภูมิทัศน์  อาคารบริเวณส านักงาน  ให้น่าดู  น่าอยู่  น่าท างานและเป็นท่ีศรัทธาแก่ประชาชนท่ัวไป 
๕.การเมือง  การบริหาร งานด้านบุคลากร 
-  จะเชิดชูสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
-  ส่งเสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  โดยการจัดเก็บภาษีอากรให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นธรรมต่อ
ประชาชน 
-  ปรับปรุงและพัฒนางานของเทศบาลต าบลลุ่มล าชีให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม 

-  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  สนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
-  เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาลต าบลลุ่มล าชี 
-  ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนรวมในการท างานอย่างบูรณาการ 
-  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลลุ่มล าชีให้มีความก้าวหน้าในการรับราชการและให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้โดยน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ   
-  ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลโดยเน้นบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี 
-  ปรับลดจ านวนพนักงานจ้างและปรับเปล่ียนต าแหน่งให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของบุคลากร  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการละชุมชนได้รับประโยชน์  ประหยัด  โปร่งใส  เป็นธรรม 



~ ๒๕ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส่วนที ่๓ 
 
 
 
 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับ        จากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบั ติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน                          
เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือ
ท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
คือกำรประเมินผลในเชิงปริมำณ  โดยใช้แบบกำรติดตำมและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 
(Performance  Indicators) ดังนี้   
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 
 เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งช้ี
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งช้ีการปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(eariy warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลท่ีจ าเป็น    
๒.  ควำมส ำคัญของกำรใช้แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าส่ิงท่ีไดด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพราะ
เหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ต่อไปในอนาคตผู้ท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหา
วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ หรือแมว้าเหตุการณจะส้ินสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ีได
จะเป็นประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
๒.๔  เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ 
ขาราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม  

ผลกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำตำมแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 
(Performance  Indicators) 

 



~ ๒๖ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓.  วัตถุประสงค์ในกำรใช้แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 
๓.๑  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 



~ ๒๗ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  1   :  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีกำรด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  1 : ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   4   . 

ล ำดับที่ กำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 
(ใส่เคร่ืองหมำย ) 

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

 
 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 
 

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

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62  
มีกำรด ำเนินกำรครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๘ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  2   :  คุณภำพแผนพัฒนำท้องถ่ิน(2561-2565) 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำกำรจัดท ำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลกำรตดิตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  2   :  คณุภำพแผนพฒันำทอ้งถิ่น(2561-2565) 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   3   . 

แผนพัฒนำ กำรตดิตำมและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
 ติดตามในปี 2564 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ 

 
84 

 
3 

รำยละเอียดผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำหรับแผนพัฒนำทอ้งถ่ินท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และโครงกำร 

ประเดน็กำรพิจำรณำ  คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได ้

๑. กำรสรปุสถำนกำรณก์ำรพฒันำ   ๑๐ 7 
๒. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิน่ไปปฏบิัติในเชิงปริมำณ  ๑๐ 7 
๓. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิน่ไปปฏบิัติในเชิงคณุภำพ  ๑๐ 7 
๔. แนวทำงกำรพฒันำและยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ  ๑๐ 9 
๕. โครงกำรพฒันำประกอบด้วย  ๖๐  
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ 3 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ 4 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเน่ืองกับระยะเวลาปี (4 ปี)  ๓ 3 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ 3 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 5 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ 3 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ  ๕ 3 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ๕ 5 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ 4 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ 3 

รวม ๑๐๐ 84 
 
 
 
 



~ ๒๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  3  :  กำรด ำเนินโครงกำร  
เกณฑ์กำรประเมิน  :  กำรด ำเนินโครงกำร  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลกำรติดตำมและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  กำรด ำเนินโครงกำร 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

กำรด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖3) 208 - - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 

66 31.73  - 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

66 31.73 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕62 ถึง 
กันยายน 2563) 

38 18.26 ๐ 

 
หมำยเหตุ  :  ค ำนวณร้อยละจำกแผนพัฒนำท้องถ่ิน(2561-2565) (เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตัวบ่งชี้ที่  4  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

  
ผลกำรติดตำมประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  4  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงกำรที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำร 

ผลกระทบ  

 
โครงการท่ีด าเนินการ 

 
38 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
๔.๔  สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ 
ล ำดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ 4 
2 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ 3 
3 การด าเนินโครงการ ๕ 0 
4 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ 5 

รวมคะแนน 20 12 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนท่ีได้  12  คะแนน  โดยคะแนนท่ีมีค่าน้อยคือ               
ตัวบ่งช้ีท่ี 3  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   

 
ข้อเสนอแนะ   

เพื่อให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหาร
เร่งรัดการด าเนินโครงการ และการจัดท าแผนในคราวต่อไปให้พิจารณาการบรรจุโครงการท่ีจะด าเนินการจริงโดย
ค านึงถึงงบประมาณท่ีจะด าเนินการได้จริง เนื่องจากในปีงบประมาณ  2564   เทศบาลสามารถบรรจุโครงการไว้ใน
เทศบัญญัติได้เพียงร้อยละ  31.73 จากจ านวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2564)  และสามารถ
ด าเนินการได้เพียงร้อยละ  18.26  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕63 ถึง กันยายน 2564)  เทศบาลจะไม่สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนพึงพอใจน้อยในการด าเนินงาน  
เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน  แต่ประกอบกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดอย่างหนัก รวมถึงประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่ ท าให้
การด าเนินการกิจกรรมโครงการในแต่ละด้านไม่สามารถท าได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ประชาชนคงเข้าใจใน
อุปสรรคและปัญหาของเทศบาลกับสถานการณ์เช่นนี้ 

 



~ ๓๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 
 
ชื่อโครงกำร : .............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  :  ช่ือ-สกุล .................................................ต าแหน่ง .............................................. 
 
สังกัด : ส ำนัก/กอง ................................................................................................................................... 
 
ค ำอธิบำย  :  ให้ใสเ่คร่ืองหมำย  ในช่องที่เลอืก 
ล ำดับที่ ประเด็นกำรประเมิน (ตัวบ่งชี)้ ไช่ ไม่ไช่ 

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

  

๒ เป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

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

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 



~ ๓๒ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส่วนที่  ๔ 
 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำตำมแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

และกำรติดตำมและประเมินคุณภำพแผนพัฒนำ 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา              

เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดย
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63  ถึง กันยายน ๒๕๖4)  คือกำรประเมินผลในเชิงปริมำณ  โดยใช้แบบติดตำม
และประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  และกำรติดตำมและ
ประเมินคุณภำพแผนพัฒนำโดยมีรำยละเอียดในกำรติดตำมและประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



~ ๓๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
แบบที่  ๑  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค ำช้ีแจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ......เทศบำลต ำบลลุ่มล ำช.ี................................................................ 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 
๑  คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  กำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 



~ ๓๔ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมยุทธศำสตร์ 
               กำรพัฒนำ 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. 2561 – ๒๕๖5)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบำลต ำบลลุ่มล ำชี 
๑.๒  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระยะ  1 ปี ภำยในเดือนธันวำคม 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผนและจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ

ท้องถ่ิน 
(2564) 

 
บรรจุในเทศ

บัญญัติ 
 

 
น ำไป 

ปฏิบัติจริง 

กำรด ำเนินกำร
โครงกำรท่ีปฏิบัติ
จริงคิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำรท่ี
ปรำกฏในแผนฯ  

๑.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

31 16 4 12.90 

๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน    

28 18 9 32.14 

๓.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขดี
ความสามารถด้านการเกษตร 

11 0 0 0 

๔.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียว 

1 0 0 0 

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมีคุณค่า 

24 0 0 0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

82 22 20 24.39 

7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมและยั่งยืน 

19 0 0 0 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มี
ประสิทธิภาพ 

12 10 5 41.66 

รวม 208 66 38 19.23 
 
 



~ ๓๕ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 

 

 
 
 
 

ท่ี 
 

โครงกำร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ตั้งไว ้

โอน 
เพิ่ม/ลด 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

งบประมำณ
คงเหลือ 

1 
 

การจัดหาอาหารเสริม(นม) ส าหรับ
นักเรียนระดับก่อนวัยเรียน และ
ระดับประถมศึกษาแก่ โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

 
 
 

 
 

 

 
 

1,788,800   

 
 

- 

 
 
1,655,024.80 

 
 
133,775.20 

2 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

 
   

 
1,744,000 

 
- 

 
1,399,280 

 
344,720 

3 
การจัดขบวนแห่ร่วมงานประเพณี
เจ้าพ่อพระยาแลงานบุญลอมข้าว
ใหญ่ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า 

 
   

 70,000 -70,000 - - 

4 
จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เด็กปฐมวัย 

 
  20,000 -20,000 - - 

5 
จัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ 

 
  8,500 - - 8,500 

6 
การส่งเสริมทักษะการเรียนการ
สอนการกีฬา(แข่งขันกีฬายุวชนลุ่ม
ล าชีเกมส์) 

 
   100,000 - - 100,000 

7 
การอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

 
   2,520,000 - 2,442,700 77,300 

8 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
  4,500 - - 4,500 

9 การจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย    20,000 - 19,700 300 

10 
การจัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 

 
  30,000 -30,000 - - 

11 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
 
 

  
 

 

 
30,000 

 
-30,000 

 
- 

 
- 



~ ๓๖ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 
 

โครงกำร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ตั้งไว ้

โอน 
เพิ่ม/ลด 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

งบประมำณ
คงเหลือ 

12 
การจัดงานส่งเสริมกิจกรรมการ
อนุรักษ์ศิลปะประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
40,000 -40,000  - - 

13 
ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน 

 
  25,000 -25,000  - - 

14 การจัดงานส าคัญทางศาสนา 
 

 
 
 20,000 -20,000 - - 

15 
การฝึกอบรมเพิ่มการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี 

 
 

  
 
 

 
100,000 

 
-100,000 - 

 
- 

16 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 

   20,000 -20,000 - - 



~ ๓๗ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน 

ท่ี 
 

โครงกำร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ตั้งไว ้

โอน 
เพิ่ม/ลด 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

งบประมำณ 
คงเหลือ 

1 การซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต าบลลุ่มล าช ี  

 
  30,000 

 
-30,000 - 

 
- 

2 
 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศบาลปีใหม ่   

 
 

15,000 - 12,070 
 

2,930 

3 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศบาลสงกรานต์    15,000 - 9,520 

 
5,480 

4 
การฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    100,000 -100,000 - 

 
 
- 

5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตต าบลลุ่มล าช ี    200,000 - 199,000 

 
1,000 

 

6 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี    100,000 -100,000 - 

 
- 

7 การบริการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบล
ลุ่มล าช ี    250,000 - 212,000 

 
37,200 

8 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท า
หมันคุมก าเนินสุนัขและแมว    55,000 - 50,955 4,045 

9 
การส ารวจสัตว์และข้ึนทะเบียนควบคุม
(สุนัขและแมว)    10,000 - 4,500 

 
5,500 

10 
การควบคุมและป้องกันการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ต าบลลุ่มล าชี    50,000 - 26,800 23,200 

11 
การรณรงค์และสง่เสริมการลดปริมาณ
ขยะในชุมชนโดยชุมชนเพ่ือชุมชน    30,000 - - 30,000 

12 การตรวจสอบคุณภาพน้ าด่ืมน้ าบริโภค
ปลอดภัยเพ่ือชีวิตที่ดีข้ึน    20,000 --20,000 - 

 
- 

13 
การอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

 
   440,000 

 
- 
 

440,000 
 

0 
 

14 
 

การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   50,000 

 
- - 

 
50,000 

15 ส่งเสริมอาชีพพัฒนาสตรีและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์    40,000 -40,000 - - 

16 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน    20,000 -10,000 3,400 6,600 



~ ๓๘ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ท่ี 
 

โครงกำร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ตั้งไว ้

โอน 
เพิ่ม/ลด 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

งบประมำณ 
คงเหลือ 

17 
การจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพ
ติด “เทศบาลต าบลลุ่มล าชีเกมส์” 

   160,000 -160,000 - 
 

- 

18 
อบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการ
ประปาหมู่บ้านและเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล
ระบบประปาหมู่บ้าน 

   - +300,000 - 

 
 

30,000 

 

ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตร      

     - ไม่มีโครงกำรในเทศบัญญัติงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยว 

     - ไม่มีโครงกำรในเทศบัญญัติงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
ยุทธศำสตร์ที่  5 กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์และใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำ 

-  ไม่มีโครงกำรในเทศบัญญัติงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรตลำดและกำรเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชำคมอำเซียน 

ท่ี 
 

โครงกำร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ตั้งไว ้

โอน 
เพิ่ม/ลด 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

งบประมำณ
ที่คงเหลือ 

1 ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้านโนนโพธ์ิหมู่ที่1      300,000 - 300,000 0 

2 
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บา้น
ท่าแก หมู่ที่ 2    300,000 - 300,000 0 

3 
ขยายผิวจราจรถนนสายบ้านปา่ยาง-โรงเรียนลุ่ม
ล าชีนิรมิต หมู่ที่ 3    300,000 - 270,000 30,000 

4 
ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้านโนนน้อย 
หมู่ที่ 4    300,000 - 300,000 0 

5 ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้านวังกุ่ม หมู่ที ่5    - +300,000 300,000 0 

6 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ไร่ หมู่ที่ 6    300,000 - 300,000 0 

7 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ป่าไม้แดง หมู่ที่ 7    300,000 - 300,000 0 

8 
ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้านหางเรียง 
หมู่ที่ 8    300,000 - 300,000 0 

9 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทา่แก้ง หมู่ที่ 9    - +100,000 100,000 0 

10 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
วังปลาฝา หมู่ที่ 10     +300,000 300,000 0 

11 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ห้วยหวาย หมู่ที่ 11    205,000 - 204,900 100 

12 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ป่าสะแกราช หมู่ที่ 12    300,000 - 300,000 0 

13 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
แผ่นดินทอง หมู่ที่ 13    300,000 - 300,000 0 

14 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ปากคันฉู หมู่ที่ 14    300,000 - 300,000 0 

15 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
น้อยพัฒนา หมู่ที่ 15    300,000 - 300,000 0 

16 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
คลองโลโพ หมู่ที่ 16 

   300,000 - ก่อหน้ีผูกพัน 300,000 

17 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
วังโพธิ์ทอง หมู่ที่ 17    300,000 - 300,000 0 

18 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
หนองส้มโรง หมู่ที่ 18    300,000 - 300,00 0 

19 
ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้านร่มเกล้า 
หมู่ที่ 19    178,000 - 178,000 0 

20 ก่อสร้างประตูระบายน้ าบ้านราษฎรย์างชุม หมู่ที ่20     300,000 - ก่อหน้ีผูกพัน 300,000 

21 
ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์
ทอง หมู่ที่ 21     300,000  300,000 0 

22 
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บา้น
ท่าแกทอง หมู่ที่ 22    300,000 - 300,000 0 

 



~ ๔๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศำสตร์ที่  7  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

 -   ไม่มีโครงกำรในเทศบัญญัติงบประมำณปี พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที่  8  กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี มีประสิทธิภำพ 

ท่ี 
 

โครงกำร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ตั้งไว ้

โอน 
เพิ่ม/ลด 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไป 

งบประมำณ
ที่คงเหลือ 

1 การจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี    5,000 - - 5,000 

2 
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี    100,000 -65,000 31,280 3,720 

3 
การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ส ร้ า ง ค ว า ม ป ร อ ง ด อ ง แ ล ะ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

   20,000 
 

-20,000 
 

- 
 

0 

4 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ 

   20,000 -10,000 - 
 

10,000 

5 
สถานท่ีกลางศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

  35,000 
 
- 35,000 0 

6 
กิจกรรมราชพิธี รัฐพิธีในวาระ
ต่าง ๆ    50,000 

+100,000 
-44,000 

41,232 64,768 

7 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย    10,000 -10,000 - 0 
8 การจัดการเลือกตั้ง    270,000 +530,000 796,403.59 3,596.41 

9 ค่ารังวัด    30,000 -20,000 - 10,000 

10 
ป รั บ ป รุ ง อ า ค า ร ส า นั ก ง า น
เทศบาลต าบลลุ่มล าชี    0 +140,000 124,000 16,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลลุ่มล าชี  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำหรับแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เพื่อควำม
สอดคล้องของยุทธศำสตร์และโครงกำร    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒  
หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (แนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาส่ีปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1– ๒๕๖5)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลเมื่อวันพุธท่ี  15 ธันวาคม 2564  (เวลา  ๐๙.๐๐ น.)  ณ  ส านักงานเทศบาล
ต าบลลุ่มล าชี  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

แนวทำงกำรพิจำรณำติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำหรับแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อสอดคล้องของยุทธศำสตร์และโครงกำร 

ประเด็นกำรพิจำรณำ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   ๑๐ 7 
๒. กำรประเมินผลกำรแผนพัฒนำท้องถ่ินไปปฏบิัติในเชิงปริมำณ  ๑๐ 7 
๓. กำรประเมินผลกำรแผนพัฒนำท้องถ่ินไปปฏบิัติในเชิงคุณภำพ  ๑๐ 7 
๔. แนวทำงกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ๑๐ 9 
๕. โครงกำรพัฒนำประกอบด้วย  ๖๐  
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ 3 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ 4 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (5ปี)  

๓ 3 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ 3 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 5 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ 3 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ  ๕ 3 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ  

๕ 5 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ 4 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบยท.๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ 3 

รวม ๑๐๐ 84 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ส่วนที ่ ๕ 
 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561 ข้อ28,29,31,31ประกอบกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการ
บ้านเมือง  ท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความ
ต้องการประชาชน  เพื่อให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการ
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ท้ังนี้ ได้มี
การด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลลุ่มล าชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕63 – กันยายน ๒๕๖4) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อส่ังการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลต าบลลุ่มล าชี  จึงได้
ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในระบบ        
e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตาม
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 (www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 

http://www.dla.go.th/
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ประกำศ เทศบำลต ำบลลุ่มล ำชี 
เร่ือง กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

******************************************* 
     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 ข้อ 
30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
โดยท่ัวไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลต าบลลุ่มล าชี จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน
การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ดังนี ้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  
    "ส่งเสริมการเกษตรครบวงจร  อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม พฒันาอุตสาหกรรมในครัวเรือน มุ่งเน้น
การศึกษา เตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อคุณภาพาชีวิตท่ียั่งยืน" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  
    ภารกิจหลักท่ี 1 มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร ด้านคุณภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ 
    ภารกิจหลักท่ี 2 มุ่งเน้นด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส่งเสริมด้านการบริการให้ครอบคลุมทุกด้าน  
    ภารกิจหลักท่ี 3 มุ่งเน้นด้านสาธารณูปโภค ด้านอุปโภค – บริโภค    
    ภารกิจหลักท่ี 4 มุ่งเน้นส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อม  
    ภารกิจหลักท่ี 5 มุ่งเน้นด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านยาเสพติด  
    ภารกิจหลักท่ี 6 มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมรองรับสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 
ค. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ของเทศบาลต าบลลุ่มล าชีได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 

        1. แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
        2. แนวทางการส่งเสริมขีดความสามารถของครู และบุคลากรทางการศึกษา สร้างแรงจูงใจให้ครู ครูเก่ง 
        3. แนวทางการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านศาสนา และปรัชญาชายบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        4. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของเด็ก และเยาวชน พร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 
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     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
        1. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        2. แนวทางการส่งเสริมแก้ไขปัญหาและพัฒนา ด้านสาธารณสุข 

     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตร  
        1. แนวทางการบริหารกิจการทรัพยากรการเกษตร    
        2. แนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าและคุณภาพสินค้าการเกษตร 
        3. แนวทางการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยว 

        1. แนวทางการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
 
   ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์และใช้พลงังำนอย่ำงมีคุณค่ำ 
        1. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
        2. แนวทางการส่งเสริมสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
        3. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการรว่มลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงาน 
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรตลำดและกำรเชื่อมโยงสู่       
ประเทศประชำคมอำเซียน 

1. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเช่ือมโยงระบบการขนส่งท้องถิ่นกับส่วนกลาง 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

1. แนวทางการอนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดให้มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งน้ าชุมชน 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี มีประสิทธิภำพ 

1. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๖ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ง. กำรวำงแผน 
    เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีเพิ่มเติม ปี 2559 และ ปี2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนใน
พื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ต่อไป  
 

ยุทธศำสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร 

1.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำคนและสังคม
ที่มีคุณภำพ 

- 1 
 

34 
 

31 
 

34 

2.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำคุณภำพชวีิต
และควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

- - 

 
35 

 

 
28 

 

 
37 

 

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพและ
ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตร 

- - 
 

14 
 

11 
 

11 

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพกำร
ท่องเที่ยว 

- - 
 

2 
 

1 
 

2 

5.ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์
และใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำ 

- - 
 

24 
 

24 
 

24 

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเป็นศูนย์กลำง
ทำงกำรตลำดและกำรเชื่อมโยงสู่
ประเทศประชำคมอำเซียน 

- - 

 
 

60 

 
 

82 

 
 

100 

7.ยุทธศำสตร์กำรบรหิำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม
แบบมีส่วนรว่มและยั่งยืน 

- - 

 
 

3 

 
 

19 

 
 

21 

8.ยุทธศำสตร์กำรบรหิำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ด ีมีประสทิธิภำพ - - 

 
16 

 
12 

 
12 

รวม - 1 188 208 241 

 
    เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันท่ี  14 มิถุนายน
2562 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๗ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กำรจัดท ำงบประมำณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 โดยมีโครงการท่ี
บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 66 โครงการ งบประมาณ 14,148,800 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 16 6,540,800 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนใหเ้ข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

18 1,585,000 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตร 0 0 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยว 0 0 

ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์และใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำ 0 0 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรตลำด
และกำรเชื่อมโยงสู่ประเทศประชำคมอำเซียน 

22 5,483,300 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน 0 0 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี มีประสิทธิภำพ 10 540,000 

รวม 66 14,148,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๘ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

กำรด ำเนินกำร 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 โดยมีโครงการท่ี
บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 66 โครงการ งบประมาณ 14,148,800 บาท และได้ด าเนินการจัดท า
โครงการ  ประจ าปี 2564  (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 จ านวน 38 โครงการ  
งบประมาณ 13,055,765.39 บาท มีดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ

ตำมเทศ
บัญญัติ 

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 4 6,540,800 5,516,704.80 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณุภำพชีวติและควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 9 1,585,000 958,245 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพและขดีควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตร 0 0 0 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศกัยภำพกำรทอ่งเที่ยว 0 0 0 

ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรอนุรกัษแ์ละใช้พลังงำนอย่ำงมีคุณค่ำ 0 0 0 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรตลำดและกำร
เชื่อมโยงสู่ประเทศประชำคมอำเซียน 22 5,483,000 5,552,900 

ยุทธศำสตร์กำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มแบบมีส่วนรว่มและยั่งยืน 0 0 0 

ยุทธศำสตร์กำรบรหิำรจัดกำรบ้ำนเมืองทีด่ ีมีประสิทธิภำพ 5 540,000 1,027,915.59 

รวม 40 14,148,800 13,055,765.39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของเทศบาลต าบลลุ่มล าช ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส่วนที่ 6 
 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  

ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมท้ัง
ต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านท่ีบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.
ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 
๑.  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  และโรคติดต่อ วิเคราะห์เพื่อให้เกิด
การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกำส (O : Opportunity)  
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นท่ี  เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ ศูนย์ประสานงาน  

โรงพยาบาลในระดับต าบล/อ าเภอ  สาธารณสุขอ าเภอ เป็นต้น 
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมในพื้นท่ี 
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ   

  (๔)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ 
  (๕)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ  ระดับท้องถิ่น   

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (1)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาตใบขับขี่ การ

ท าบตัรประจ าตัวประชาชน  
(2)  ปัจจุบันเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับ

ภารกิจหน้าท่ีต่างๆ  ตามกฎหมายท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายอื่น   ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  
ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(3) การประสบกับปัญหาโรคติดเช้ือไวรัส โคโรน่า 2019 ท าให้การด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีมี
การชุมนุมกันซึ่งบางโครงการต้องใช้คนในการร่วมกิจกรรม ซึ่งไม่สามารถท าหรือจัดกิจกรรมนั้น ๆ ได้ เพื่อลดปัญหา
การระบาดของโรคติดเช้ือดังกล่าว 
๒.  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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๑  จุดแข็ง (S : Strength) 

(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
 (4)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว พืช 
ผักต่าง ๆ ตามฤดูกาล 
(5)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  9  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี 
(6)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพื้นท่ี 
 (7)  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(8)  มีระบบประปาเพิ่มข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดท้ังป ี  
(9)  มีกลุ่มอาชีพตัดเย็บผ้ายืด และกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวาท ารายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้
ตลอดท้ังป ี

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในหมู่บ้านจะเป็นผู้สูงอายุ 
(๒)  รายได้ในบางครัวเรือนยังมีไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 
(๓)  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังไม่มีท่ีส าหรับจ าหน่ายในระดับต าบล 
(4)  ในฤดูแล้งเกษตรกรมีน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร 
(5)  บุคลากรของเทศบาลต าบลลุ่มล าชียังต้องรับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน   
(6)  ประสบปัญหาในการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งส่งผลให้
กระทบการด าเนินชีวิตในทุก ๆด้าน 
  

  
******************************** 
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ส่วนที่  ๗ 
 

 
 
 
     
1.  ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

1.๑  กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งช้ีท่ี  1  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน    

1.๒  ผลกำรประเมินคุณภำพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้     84     คะแนน   
 (๒)  ตัวบ่งช้ีท่ี  2 :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น(61-65)  ได้  4 คะแนน    

 1.๓  ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
(๑)  แบบท่ี  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการท่ีบรรจุในแผน    จ านวน  208 โครงการ 
  โครงการท่ีบรรจุในเทศบัญญัติ  จ านวน   66  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  31.73     ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (2564) 
  (๒)  ตัวบ่งช้ีท่ี  3  :  การด าเนินโครงการ - ไม่ได้คะแนน       

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
ปี ๒๕๖4     

  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จ านวน   208  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   38  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  18.26  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (2564) 
2.  ผลกำรติดตำมและประเมินผลกระทบหรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น 
 2.๑  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
     2.๑.1 ตัวบ่งช้ีท่ี  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ  
3.  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 
 3.๑  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นท่ี  ประชาชนสามารถ
ติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ปัจจุบันเกิดโรคระบาด คือโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา-2019 (COVID-19) ท าให้การด าเนินการในการพัฒนาด้านต่าง ๆมีความล าบากเนื่องจากต้องปฏิบัติตาม
มาตรการของรัฐในการป้องกันไม่ให้มีการระบาดของโรค อีกท้ังยังประสบกับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ดังนั้นในการ
พัฒนาในบางด้านจึงต้องหยุดชะงักไม่สามารถด าเนินการได้ 

สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำ 
ประจ ำปี 2564 

(ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2563 ถึง กันยำยน 2564) 
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3.๒  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ ชุมชน

เข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหา
งานท าในเมืองและต่างประเทศ  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท า
ให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและ
เพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ     
 ปัญหำอุปสรรคในกำรบริกำรประชำชน  

ปัญหำ 
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
(2)  เทศบาลมีท่ีกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
(3)  เกษตรกรมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว เช่นการใช้สารเคมีมากจนเกินไป ท าให้ผักท่ีเกิด

ตามท้องไร่ท้องนาเริ่มหาบริโภคยาก 
(4)  ปัญหาจากผลกระทบของโรคระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 (COVID -19) ท าให้เศรษฐกิจไม่ดี 

ประชาชนด าเนินชีวิตอย่างยากล าบาก 
อุปสรรค 
(1)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าและขาดงบประมาณในการสูบน้ าเพื่อ

ช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงท่ีขาดน้ าในการท าการเกษตร   
(2)  เทศบาลยังไม่สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ าได้ 
(3)  เกษตรกรขาดความรู้ในการใช้สารเคมี และการใช้สารชีวภาพในการทดแทนอย่างถูกต้องและให้ได้

ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารเคมี 
(4)  ประชาชนยังขาดการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา-2019 อย่างเคร่งคัดเนื่องจากยังต้องด าเนินชีวิตต่าง ๆใน

การท ามาหากินตามปกติ 
(5) เทศบาลต าบลลุ่มล าชีประสบปัญหาอุทกภัย  
 

4.  ปัญหำและอุปสรรคในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  มีดังนี้ 
 ปัญหำ 
 1) เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่นในแต่ละปีไว้เป็นจ านวนมากซึ่งไม่สามารถ
ด าเนินการได้ท้ังหมด 

2)  เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ  31.73  ไม่ถึงร้อยละ  ๑๐๐  ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) ในปี พ.ศ. 2564 

3)  เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ  18.26  ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565) ในปี พ.ศ. 2564 

4) เทศบาลประสบปัญหาโรคระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 ซึ่งท าให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆมีความ
จ าเป็นต้องหยุดชะงักไป 

5)เทศบาลต าบลลุ่มล าชีประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ท าให้การด าเนินโครงการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก ท าให้ล่าช้า เนื่องจากเข้าพื้นท่ีด าเนินการไม่ได้ 
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 อุปสรรค 
๑)  เทศบาลมีปัญหา ความต้องการท่ีจะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด 
๒)  เทศบาลมีงบประมาณท่ีจ ากัด ในการพัฒนา   
3)  เทศบาลมีการจัดเก็บรายได้ในพื้นท่ีน้อยเนื่องจากเป็นต าบลท่ีไม่มีภาคอุตสาหกรรม 
4) เทศบาลประสบปัญหาโรคระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)  
5) เทศบาลประสบปัญหาอุทกภัย 
 
ข้อเสนอแนะ  

      เห็นควรพิจารณาโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น    ไม่ควรมีจ านวนโครงการท่ี
มากเกินความจ าเป็นเพราะไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด และควรส่งเสริมให้ประชาชนในด้านการสร้างอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ท้ังทางด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวที่ยังขาด และการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุก ๆ 
ด้านให้ครอบคลุมไปพร้อม ๆ กัน ในอนาคตต่อไป 

 
 
 
 
 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
 
 

(ลงช่ือ)............................................................... 
(นายสมชาย  ปัญญากล้า) 

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลลุ่มล าชี 

 
 

(ลงช่ือ).............................................................. 
(นายสมัย  ป้อจัตุรัส) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต าบลลุ่มล าชี 


