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ส่วนที่  ๑ 

บทน ำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียด          
ที่คณะกรรมการฯ ก าหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองลาน เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองลาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

การติดตาม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่หากไม่มี
ระบบการติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกิน
กว่าที่ก าหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) 

การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการ
ประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถน าไปใช้ใ นการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  

การประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งผลงาน 
นโยบายขององค์กร และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนด

๑.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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ไว้ในรูปแบบของแผนด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรอไม่ 
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลผลิตนโยบาย การประเมินผลลัพธ์
นโยบาย การประเมินผลกระทบนโยบาย สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลจะช่วยท า
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

1. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2. เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน 
3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
4. เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
5. เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
6. เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
7. เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
8. เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
9. เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

 
เทศบาลต าบลหนองลาน ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลหนองลาน ประกอบด้วย 

๑.  นายบรรจง  ดาปาน  สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานคณะกรรมการ 
๒.  นายดีเนก  สว่างเมฆ สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
๓.  นายสวัสดิ์  ค าด ี  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
๔.  นายจรัญ  ภูมมาลา  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
๕. นายอุกฤษณ ์  ผิวงาม  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 

3. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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๖. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
 ๗. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองลาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
 ๘. ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาน  หัวหน้าส่วนราชการ  กรรมการ 

๙. ผู้อ านวยการกองคลัง   หัวหน้าส่วนราชการ  กรรมการ 
๑๐. ร.ต.ท.ศักดิ์ชัย กิ่งทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. นางสาวหนึ่งฤทัย   สินธพ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
12. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล      กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวศิรินกุล   บุญมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวนลินี อัจจิมาจิตร์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
๑.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
 
 
 

๑.  กำรติดตำม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตามโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใดและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีหรือไม่หรือมี
ปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้  

๒. กำรประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น ๒ระดับ ได้แก่ 

๒.๑ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร โดยพิจารณาตามความส าเร็จในการด าเนินงานและการ
ใช้งบประมาณในแต่ละโครงการส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม /ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการท าการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน  ที่มีต่อการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการนั้นๆต่อไป 

๒.๒ กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ไห้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณเพ่ือเป็นขอมูลวิเคราะห์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลท่ามะกา ต่อไป 

4. วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
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๓. แบบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

๓.๑ แบบที่ ๑ การประเมินการจัดการท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแบบที่ ๑ เป็น
แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของท้องถิ่น โดยท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปีแล้ว 

๓.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาห้าปี 

๓.๓ แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดและมีก าหนดเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ  

3.4 แบบที่ 3/2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองลานใน
ภาพรวม 

3.5 แบบที่ 3/3 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองลานในแต่
ละยุทธศาสตร์ 

 

 

1. กำรติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จของโครงกำร 
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการติดตามโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้

บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม 
และสรุปปัญหา – อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 - ระดับหน่วยงำนที่รับผิดชอบของโครงกำร โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานติดตามผลการด าเนินงาน
เป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท   และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อ
ด าเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ 

- ระดับองค์กร ส านักปลัด งานแผนงานและนโยบายจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุก
หน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาล  โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นงวด เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการฯ      
และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณจึงน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดท าเป็นรายงานการติดตามและประเมินผล
ประจ าปีเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 

5. ระยะเวลำและข้ันตอนในกำรติดตำมและประเมินผล 
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๒.  กำรติดตำมประเมินควำมส ำเร็จของตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะด าเนินการประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้เห็นว่า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมีปัญหา
อุปสรรคที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จหรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่  
เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้อง แล้วน าเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์
การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาห้าปีครั้งต่อไป 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา

ด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจ้ากการตดิตามและประเมินผล
แผนพฒันา ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินเสนอตอ่สภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน

ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ิน
ทราบในท่ีเปิดเผย ภายในสิบหา้วนั พรอ้มทัง้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
นอ้ยกวา่สามสิบวนั อยา่งนอ้งปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดือนธนัวาคมของทกุปี
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1. ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
2. เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน 
การเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไป
ปฏิบัติ เป็นต้น 

4. ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5. ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

6. ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง และจุดอ่อน อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุ
อะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การ
พัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7. ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ 
(ผู้สนับสนุนทางการเงิน มี 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการ
ไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ส่วนที่สองคือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ 
ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ) 

8. การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด หรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

9. การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้ว ได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมาก และไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคม ควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่
มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้
ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ควรยกเลิกท้ิงเสีย 

6. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
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ส่วนที่  2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมำย ยุทธศำสตร ์

 
 
 

“หนองลานเป็นต าบลน่าอยู่ ด้านการบริหารจัดการที่ดี มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล” 

 
 
 พันธกิจหลักท่ี 1 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการ
วางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส การบริหาร การปกครอง และการคลัง 
 พันธกิจหลักท่ี 2 สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีจิตใจที่ดีงาม ประชาชนอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข 
 พันธกิจหลักท่ี 3 การสร้างระบบสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขในทุกๆด้าน 
 พันธกิจหลักท่ี 4 การพัฒนาด้านการศึกษาทุกระบบ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 
 

ด้ำนเศรษฐกิจ 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
ด้ำนสังคม 
1. ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งการปลูกฝังและส่งเสริม

ให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า ส่งเสริมการกีฬาของต าบล 
3. ด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการ

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตลอดจนผลผลิตของประชาชน ให้เป็นสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ง

ต าบลที่มีคุณภาพ 
5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง การอุปโภค บริโภค การอ านวยความสะดวกของประชาชน

ในด้านพื้นฐานต่างๆ 
6. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการทุพลภาพให้ดีขึ้น 

 

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

พันธกิจหลักกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
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ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
1. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีมลพิษ และสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น 

 
ด้ำนองค์กร 
1. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน กับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการตรวจสอบ

ของประชาชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริการ และอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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 เทศบาลต าบลหนองลาน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 เทศบาลต าบลหนองลาน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวนัที่ 14 มิถุนายน 
2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน 
งบ 

ประมำณ 
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคขั้น

พื้นฐาน 
0 0.00 24 23,258,000.00 75 119,464,000.00 111 198,219,500.00 95 183,919,500.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 0 0.00 3 350,000.00 3 350,000.00 3 350,000.00 3 350,000.00 

การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต
ของประชาชน 

0 0.00 19 7,983,000.00 26 8,280,000.00 34 8,936,000.00 34 8,936,000.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
0 0.00 7 1,199,000.00 7 1,199,000.00 7 1,199,000.00 7 1,199,000.00 

การพัฒนาการเมือง
การบริหาร 0 0.00 4 2,050,000.00 18 3,365,000.00 19 9,856,000.00 21 10,356,000.00 

การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

0 0.00 36 5,836,000.00 38 6,204,000.00 38 6,204,000.00 37 5,891,000.00 

รวม 0 0.00 93 40,676,000.00 167 138,862,000.00 212 224,764,500.00 197 210,651,500.00 

 
 
 
 
 
 
 

กำรวำงแผน 
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ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองลาน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ  ประจ าปี 2563 จ านวน 27 โครงการ งบประมาณ 8,490,850 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมเทศบัญญัติ 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 4 601,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 59,850 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 7 7,160,000 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 195,000 

การพัฒนาการเมืองการบริหาร 3 50,000 

การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 7 425,000 

รวม 27 8,490,850 

 
 

 
1. นโยบายเร่งด่วน 
2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
3. นโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
5. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 

1. นโยบายเร่งด่วน 
1. ด าเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองลานให้มีความเป็นเลิศทางการศึกษา 
2. จัดหารถขยะ ถังขยะ และด าเนินการบริหารจัดการขยะในเขตชุมชน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. ปรับปรุงอาคารสถานที่  และพัฒนาบุคลากร  เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั่วถึง 
 
 
 

กำรจัดท ำงบประมำณ 
 

นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น 
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2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเข้าและท่อระบายน้ าให้มีมาตรฐาน 
2. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และการติดตั้งขยายระบบไฟฟ้าของต าบลให้ครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่  ตามโครงการ “PEA ชุมชนร่วมใจระบบไฟมั่นคง” 
3. ขุดลอกคูคลองในเขตเทศบาลเพื่อป้องกันน้ าท่วม 

3. นโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. จัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาแก่กลุ่มอาชีพและ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน   
แบบครบวงจรในการผลิตให้มีผลการด าเนินงานเป็นรูปธรรม ที่ชัดเจนบน   
พ้ืนฐานความต้องการของกลุ่มและองค์กรชุมชน 
3. สนับสนุนการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติต าบลหนองลานเป็นประจ าทุกปี 
4. ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีข้ึน ผ่านองค์กร / ชมรมผู้สูงอายุ/ชมรมคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ของเทศบาลต าบลหนองลาน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองลาน 
6. ส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น อสม., สตรีแม่บ้าน, กลุ่มผู้สูงอายุ, อปพร  
และเยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
7. จัดให้มีโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 

4. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1. สนับสนุนการด าเนินงานด้านการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง 
2. บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองลานให้มีความเป็นเลิศทาง 
การศึกษา ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้และด าเนินการให้เป็นไปตามแบบประเมินผลของ สมส. 
3.ส่งเสริมให้การด าเนินการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลหนองลานให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามตลอดจนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ส่งเสริมการด าเนินงานของ อสม. ทุกหมู่บ้าน 
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของชุมชน 
3. จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกายและมีเครื่องออกก าลังกายอย่างเพียงพอทุกหมู่บ้าน 
4. โครงการจัดระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 
6. จัดให้มีตลาดกลางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดับต าบล 
7. จัดท าโครงการหน้าบ้านน่ามองเพ่ือให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
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6. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. จัดตั้งโครงการสายตรวจต าบล 
2. จัดท าโครงการ อปพร. รักประชาชน 
3. จัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. จัดตั้งทีมกู้ภัย 1 ต าบล 1 ทีมกู้ภัย 

 7. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
1. จัดระบบการบริหารงานแนวใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)                       
คือ  หลักการมีส่วนร่วม ,  ความโปร่งใส , การมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้  
โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีจิตส านึกในหน้าที่ ท างาน 
ด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
3.จัดท าศูนย์ข้อมูลการสารสนเทศ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางระบบ                      
“ IT”  และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ของเทศบาลอย่างมีคุณภาพ 
4.จัดท าระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
5. การสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดข้ึนในต าบลหนองลาน 
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ส่วนที่  3 
กำรติดตำม และประเมนิผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลหนองลำน 

 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองลาน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ ส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าว
เป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาพิจารณาความคุ้มค่าที่ได้รับ
จากแผนพัฒนา แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
โครงการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และหาผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 ประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้ แบบ 1 – 3/1 (ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 ประเมินผลในเชิงคุณภาพ โดยใช้ แบบ 3/2 (ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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ค ำชี้แจง  :  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว   
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองลาน   

ประเด็นกำรประเมิน มี 
กำรด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำรด ำเนินงำน 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  ๒  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  ( SWOT) เพ่ือประเมินสถานการณ์ 
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   
     ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
     ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

แบบที่ ๑  แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 



15 
 

 
 
 
ค ำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 1 ปี  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหนองลาน 
1.2 รายงานผลการด าเนินงานระยะ 12 เดือน (เดือน 1ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 

 
ส่วนที่ 2 ผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ 

โครงกำร ปีงบประมำณ 2563 
จ ำนวนโครงกำรที่

ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

จ ำนวนโครงกรที่บรรจุ
ในเทศบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรที่อยู่ใน

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 75 4 5.33 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 2 66.67 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 26 7 26.92 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 4 57.14 

การพัฒนาการเมืองการบริหาร 18 3 16.67 

การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 38 7 18.42 

รวมทั้งสิ้น 167 27 16.17 

 

 

 

 

 

แบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระยะ 1 ปี (1 ตุลำคม 2562 ถึง 30 กันยำยน 2563) 

 
 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรจริง ในปีงบประมำณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร ปีงบประมำณ 2563 
โครงกำรที่

ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

โครงกำรที่
บรรจุใน 

เทศบัญญัติ 

โครงกำรที ่
ด ำเนินกำรจริง 

(งบ ทต./ งบนอก) 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรที่อยู่ใน

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 75 4 6 / 1 9.33 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 2 2 / 0 66.67 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 26 7 12 / 12 92.31 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 4 5 / 3 114.29 
การพัฒนาการเมืองการบริหาร 18 3 2 / 3 27.78 
การพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 38 7 3 / 2 13.16 

รวมทั้งสิ้น 167 27 51 30.54 

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคขั้น

พ้ืนฐาน

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร

การพัฒนาด้านการศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
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เทศบาลต าบลหนองลาน ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลหนองลาน ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เป็นเครื่องมือในการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองลาน ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นการ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  และประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ประเด็นกำรพัฒนำ มีท้ังหมด 9 ประเด็น 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

วิธีกำรประเมิน 
1. ก าหนดรูปแบบในการประเมิน 

1.1 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อผลการด าเนินงาน 
1.1.1 แบบที่ 3.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม 
1.1.2 แบบที่ 3.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
1.2 สุ่มประเมินประชากรในเขตเทศบาลต าบลหนองลาน ทั้ง 8 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน รวมเป็น 80 คน 

กำรประเมินควำมพึงพอใจ 



24 
 

2. ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
2.1 ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 

 
3. ด าเนินการประเมิน 

3.1 ลงพื้นทีท่ าการส ารวจแบบสุ่มประชากร 
ชื่อชุมชน จ านวนประชากรเป้าหมาย (คน) 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองลาน 10 
หมู่ที่ 2 บ้านหกหลัง 10 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองลาน 10 
หมู่ที่ 4 บ้านจันทร์ลาด 10 
หมู่ที่ 5 บ้านรางหว้า 10 
หมู่ที่ 6 บ้านหกหลังใน 10 
หมู่ที่ 7 บ้านอยู่เจริญ 10 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองไม้แก่น 10 

รวม 80 คน 
 

4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 
4.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานในภาพรวม 
4.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
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ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลหนองลำน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. จ านวนประชากร จ านวน 80 คน 

เพศชาย   32 คน 
เพศหญิง   48 คน 

2. อายุ 
ต่ ากว่า 20 ปี  0 คน 
20 - 30 ป ี   0 คน 
31 - 40 ป ี   0 คน 
41 - 50 ปี   16 คน 
51 - 60 ปี   24  คน 
มากกว่า 60 ปี  40 คน 

3. การศึกษา 
ประถมศึกษา  56 คน 
มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า 24 คน 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 0 คน 
ปริญญาตรี   0 คน 
สูงกว่าปริญญาตรี  0 คน 
อ่ืนๆ   0 คน 

4. อาชีพ 
รับราชการ   0 คน 
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ  0 คน 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 8 คน 
รับจ้าง   40 คน 
นักเรียน / นักศึกษา  0 คน 
เกษตรกร   32 คน 
อ่ืนๆ   0 คน 

  
 
 
 



26 
 

ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 

2.1 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลหนองลำนในภำพรวม 
- จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 คน    

 พอใจมาก 56 คน   คิดเป็นร้อยละ 70 
 พอใจ 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 30 
 ไม่พอใจ   0 คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอใจมาก

พอใจ

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองลาน
ในภาพรวม

พอใจมาก พอใจ
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2.2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลหนองลำนในแต่ละยุทธศำสตร์ 
 

- จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 80 คน 
 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน  คิดเป็นร้อยละ 88 

 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    คิดเป็นร้อยละ 84 

 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 96 

 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 83 

 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร   คิดเป็นร้อยละ 84 

 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96

88
84

96

83 84

95

แผนภูมิแสดงความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองลาน
แยกตามยุทธศาสตร์
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ส่วนที่  4 
สรุปรำยงำนกำรติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลหนองลำน 

ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
  (ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 – กันยำยน พ.ศ. 2563) 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 2561 ข้อ  13  “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน        
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”ประกอบกับค าสั่งเทศบาลต าบลหนองลานที่   
115/2563  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลหนองลาน เพ่ือก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม                  
โดยเปรียบเทียบในเชิงปริมาณคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รวมถึงโครงการที่ด าเนินการจริงตามแผนยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและงบประมาณที่ด าเนินการจริง   
ที่เทศบาลต าบลหนองลนได้ก าหนดไว้ นั้น 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ   
โดยจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ  
2563  รวมถึงการรายงานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
(e-plan) โดยสรุปได้ดังนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี พ.ศ.2563  จ านวน  167  โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 51  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 30.54 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 116 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.46 ของโครงการประจ าปี 2563 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 – กันยายน พ.ศ.
2563) จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่ามะกา  พร้อมทั้งประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สืบไป 

  

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
             เทศบาลต าบลหนองลาน 
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รำยงำนควำมเห็นและข้อเสนอแนะ 

 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน สามารถน าผลการประเมินมาสรุปผลที่
ได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้ 

1. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการภายหลังจากการด าเนินโครงการ
เสร็จสิ้นลง และวิเคราะห์ความพึงพอใจของโครงการ สรุปปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือรวบรวมใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงการ และจัดท า
แผนพัฒนาต่อไป 

2. จากการติดตามโครงการประจ าปี 2563 พบว่าเทศบาลต าบลหนองลานได้ให้ความส าคัญในการ
ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งด าเนินการมาถึง 24 
โครงการ ซึ่งส่งผลให้ได้ผลการประเมินความพึงพอใจสูงสุด คือ ร้อยละ 96 และโครงการที่ได้ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่ าสุด คือยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือร้อย
ละ 83  จึงเห็นควรให้ส่ ง เสริมโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. โครงการ / กิจกรรม ที่ประชาคมเสนอขึ้นมามีปริมาณมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เมื่อมีการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการจัดท าประชาคมเพ่ือรวบรวมโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านเข้าสู่
แผนพัฒนาท้องถิ่น หากปัญหาที่มีความเร่งด่วนอาจส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

4. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ หน่วยงานไม่สามารถด าเนินโครงการได้ครบ จึงมีโครงการที่ประสบปัญหา
ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากพ้ืนที่
ด าเนินการไม่ชัดเจน ชื่อซ้ าซ้อน ขาดการออกแบบโครงการก่อนด าเนินการ ซึ่งเทศบาลควรประสานงาน
กับสมาชิกสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการชุมชน ซึ่งเป็นผู้ดูแลพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนก่อน
ด าเนินการ 

5. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพ่ือลดความเสี่ยงและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จึงมีการงดการจัดกิจกรรมที่ท าให้มีผู้มาเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก    
ท าให้บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  

6. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2562 นอกจากเสนอสภาเทศบาล
รับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผล
การด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่
ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

7. ควรมีการจัดประชุมคณะท างานโครงการ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และวางแผนการ
จัดท าโครงการต่อไป 

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองลาน 



  
 

 

ภำคผนวก 
1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมในแต่ละ

ยุทธศาสตร์  


