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ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

รอบเดือนกันยายน  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ 
(ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 

.......................................................... 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

๒๕๔๘  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันปีละสองครั้ง  ภายในเดือน
เมษายนและตุลาคมของทุกปี 

อาศัยอ านาจตามความในหมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงขอประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนกันยายน  ให้ทราบโดยทั่วกัน  (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้) 

จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่   ๒๕   เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                                                                  (นายเกษมสันต์  สาแม) 
                                                             นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส าเนาคู่ฉบับ 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ๒๕๕๖ 

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

ด้วยเทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ประชาชน  ใน
ท้องถิ่น  เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนร่วม ประกอบกับได้มีการขอใช้ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก จากหลาย
หน่วยงาน  อาทิ  หน่วยงานราชการ  องค์กรเอกชน  กลุ่มมวลชนต่าง ๆ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  และเป็นแนวทางเดียวกัน  เทศบาลเมืองสะเตงนอกจึงได้ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ว่ า
ด้วยการขอใช้ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก  พ.ศ.๒๕๕๖  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  
เป็นต้นไป  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้) 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่           เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                                  (นายเกษมสันต์  สาแม) 
                                                             นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ค าสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
ที่        /๒๕๕๖ 

เรื่อง  ให้บุคลากรไปราชการ 
-------------------------------------------------------------------------------- 

  ตามที่รัฐบาลได้ด าเนินการโครงการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ชุมชน  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความ
เป็นพลเมือง  ในการจัดท าและแก้ไขปัญหาของชุมชนภายในวิถีประชาธิปไตย  ตลอดจนสนับสนุนให้เกิ ดเมืองน่าอยู่  
เมืองปลอดภัย  เมืองแห่งสุขภาพ  และเมืองที่มีพ้ืนที่สร้างสรรค์  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเทศบาลเมือง 

  เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  และเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
เสนอโครงการของชุมชน  เทศบาลเมืองสะเตงนอกจึงขออนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการ             เพ่ือ
ด าเนินการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ณ  พ้ืนที่ต าบลสะเตงนอก  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 ๑.  นายกิตติ            เรืองเริงกุลฤทธิ์ ต าแหน่ง       ปลัดเทศบาล 
 ๒.  นายยุสมีแร         เบ็ญลาตีฟ  ต าแหน่ง       นักพัฒนาชุมชน 
 ๓.  นางสาวศุภิสรา    มะแซ  ต าแหน่ง       นักวิชาการศึกษา 
 ๔.  นางสาวธนทร      เก้าเอ้ียน  ต าแหน่ง       เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๕.  นายเชิดชัย          ไชยสวุรรณ์  ต าแหน่ง       เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๖.  นางสาวกนกอร     แซ่เหลี่ยง  ต าแหน่ง       เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 ๗.  นายกอเดร์          โดย ี  ต าแหน่ง       พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖  เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่           เดือน    กรกฎาคม    พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

         (นายเกษมสันต์  สาแม) 
         นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 

 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๑ 
 

บทน า 
 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจ
หน้าท่ีต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน   การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญประการหนึ่งที่จะ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนอง
ต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีม่ีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ  เข้ามาในองค์กร  

๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  

๔)  เป็นการลดความสญูเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ าซ้อน และ  

๕)  ท าให้เกิดความแจม่ชัดในการด าเนินงาน  

 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  
เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม  แต่
หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” 

จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจาก
การด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือ
แม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ 
“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุลว่ง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับ
การบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ  ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่ง
ที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง 

และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บาง
โครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าท่ีจัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือใน
บางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหน่ึงที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพื่อจะเลอืกใช้วิธีติดตาม
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับ



การติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็น
ตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการ
ติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลบั (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตดัสนิใจต่อไป นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการ
ขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อ
มีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็
ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนใน
ท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ 
๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ  คือ  

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
ดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก    จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือน 
เมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายของ
องค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้น
ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตาม
และประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี ว่าเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ
ประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การ
ประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจาก
การติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่
กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เหน็ว่าไมเ่กิดความคุ้มค่าตอ่ประชาชนหรือประชาชนไมพ่ึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มี
ทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กร
ทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยตรง   

 

 

 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  และการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลกา รใช้จ่าย
งบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้า
หน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรา่ยจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ 
ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะ
เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการ
เอง และสถานะทางการคลังก่อนท่ีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับเงินอุดหนุนของ
หน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวาง
แนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค 
(threats) ของแผนพฒันา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบ
ด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้าง

 ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 



ให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปน็ปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้
ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ 
งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

 

 

 

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   

๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโครงการ 

๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 

๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 

๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 

๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     

๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       

๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๓.  ขัน้ตอนการติดตามและประเมินผล 



ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกับ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังขัน้ตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ



 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครัง้ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 



  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมนิผลการจดัท าและแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูม่ือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
ดังนี ้

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  ความก้าวหน้า  
(progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผล
กระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 

   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วง
เวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    

(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   

   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าท่ีของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตร
พอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 



เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพ
มั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  
อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            

๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมาก
ขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าร้าย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ 
ขยะในชุมชนลดลงและถกูก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสยีลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 

  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มี
ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  
งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   

  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มี
ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  
ภูมิภาคและระดับประเทศ    

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  
ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 



 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและ
ทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่
ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบ
ปิดในปัจจุบัน    โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็น
การตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและ
แก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง

หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า
ภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตราวจ
สอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

  ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม   

๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   

๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  

๔.๗  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการตดิตามและประเมินผล 

 

 

 

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและ
ประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี ้

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์กระ
กอบ  ๔  ประการ  ดังนี ้

  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  
สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 

  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการตดิตามและประเมินผล 



ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 

  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 

  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 

ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

   

(๔)  เคร่ืองมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความ
จ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  
แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธ ี อันได้แก่  

  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการ
ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่าย
งบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เพื่อตรวจดูว่ า
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  
เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามา
วิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี  แผนการด าเนินการ  เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  
ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

   ๖.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 



     

 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไป
แล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาล  ดังนี ้  

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

(๓)  ข้อมลูในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือท่ีใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลใน 

                 ภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมือง 

       สะเตงนอกในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 

                 เมืองสะเตงนอก (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รบัผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผูร้ับผิดชอบโครงการอาจมอบหมาย
ให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-
อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

http://www.dla.go.th/


๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การ
เปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือ
การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  เพื่อน ามา
ประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งข้ึน 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูล
ทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจาก
สาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ
บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก 
คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทาง
การเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการ
ประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่ านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้อง
ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุม
กว้างขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุตโิครงการเสยีเพื่อลดความ
สูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่า
มาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     

 

 

 

 

 

 

 

 

๑)  นายอับดุลนาเซร์  ฮะ   สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานกรรมการ 

๒)  นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาล             กรรมการ 

๓)  นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ    

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 



๔)  นายภูวนัย มะดอลอ  ผู้แทนประชาคมทอ้งถิ่น หมู่ที่ ๓  กรรมการ 

๕)  นายสะรี  อูมา   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๘  กรรมการ 

๖)  นางสาวนัซรีน บาเหะ      ครู กศน.ต าบลสะเตงนอก   กรรมการ 

๗)  ผู้อ านวยการ รพ.สต.บาโงยบาแด      กรรมการ 

๘)  นางนริศรา  สาและ ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 

๙)  นายมือลี  โตะเตะ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๑๐)  นายธรรมนูญ  บุตรมาตา  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๑๑)  นายเกรียงศักดิ์  อินทรสกุล  หัวหน้าส านักปลัด                 เลขานุการ 

๑๒)  นางสาวสิริรัตน์  โชติสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
 

 

 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบาย

แผนยุทธศาสตร์  วสัิยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 



ของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  มีทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มี
รายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ กระแสการ
เปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้าน
ต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหา
ผลิตผล กระบวนการผลิต  ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี ้ 

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  

(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  

(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขนัและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

 

๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

แผนยุทธศาสตร์ 



รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความ
โปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  ท้ังนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อ
ต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ดังนี ้

 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก     

 นโยบายที่  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     

 นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      

 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      

 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  

 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระ
พิเศษ  เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวดัเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทาง
ในการท างานร่วมกันในปีงบ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ
ภาพรวมของการท างานท่ีผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูร
ณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 

๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 

Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี ้   

วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    

วัตถุประสงค์  

๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     

๒)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     

๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     



๑)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    

๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     

๓)  การลดรายจ่าย     

๔)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

 

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 

(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลกั  ๑๑  แนว
ทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็น
หลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 

๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มอีุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 

๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย ์

๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 

๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันงดงาม 

๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสตัย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

๙)  มีสติ  รูต้ัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏบิัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้
ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันท่ีดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของ
ศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 



๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 

      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็นแนวนโยบายในการ
สร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่
คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
การพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใย
สัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวม
พลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือไทยเป็นประชารัฐไผท
ของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   

       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย ์

๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตา่งประเทศ 

๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบรกิารของรัฐ 

๔)  การศึกษาและเรยีนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม 

๕)  การยกระดับคณุภาพบริการดา้นสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 

๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 

๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบในภาครัฐ 

๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล และผู้
ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตาม
อ านาจหน้าที ่ดังนี ้

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน  การ
ปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
บริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถาน
ประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบ ให้ด าเนินการลงโทษตาม
กฎหมาย 



๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ี รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดยทันที และ
ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม  พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ 

ด าเนินการ อย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ  ในการควบคุมและสกัดกั้นยา
เสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด  ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วน
เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่การ
ปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกันและปราบปรามการทุจริต  จึงให้ถือ
ปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะ
เกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดท่ีน่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนท่ีมีความเสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระท าความผิดที่
ปรากฏเห็นเป็นท่ีประจักษ์อยู่โดยทั่วไปท่ีท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ด าเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้ง
ระบุตัวเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 

๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตาม
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือ
โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ซึ่งมีจังหวัดสงขลาเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคม การบริการและการท่องเที่ยว  มีจังหวัดในกลุ่มเป็นเครือข่ายที่จะสนับสนุนและเช่ือมโยง
เรื่องดังกล่าว  โดยก าหนดให้กลุ่มจังหวัดเป็นประตูการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  โดยมีเปูาหมายจะเป็นทางผ่านหรือทางเข้า รวมทั้ง
เป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้ วิธีการที่จะช่วยในเรื่องการค้า การลงทุนที่ส าคัญกับกลุ่มจังหวัด  ในภูมิภาคและประเทศในกลุ่มอาเซียน  
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีด่านชายแดนถึง ๙ ด่าน ปี ๒๕๕๖ มีมูลค่าส่งออกประมาณ ๒๘๗,๙๘๙ ล้านบาทต่อปี  กว่าร้อย
ละ ๙๐ เป็นมูลค่าผ่านแดน  ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์  และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ปี ๒๕๕๕ จ านวน ๖๘,๕๖๘ 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๒ ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด ประกอบกับกลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก จึงได้ปรับวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จากเดิม “ศูนย์กลางการพัฒนายางพารา 
ฮาลาลและการท่องเที่ยวสู่อาเซียน” เป็น “ประตูการค้าชายแดน การท่องเที่ยว สู่อาเซียน”  

 จากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด
ในอนาคต  คือ  



๑)  การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูป  พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตผลสินค้าอาหาร  พัฒนาการท่องเที่ยว 

๒)  ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT  พัฒนารับรองการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มศีักยภาพ
ของประเทศและพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล 

๓)  พัฒนาคนและสังคมให้มีคณุภาพและมภีูมิคุ้มกันท่ีดีเพื่อเสริมสมรรถนะการพัฒนา  โดยการพัฒนาความรู้ คณุธรรมและ
สุขภาวะ การสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้สามารถพ่ึงตนเองได้ การพมันาศักยภาพคนเพื่อเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพและรายได้และการอ านวยความเป็นธรรมและสร้างภูมคิุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

๔)  เสรมิสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน  โดยสร้างกระบวนการเรยีนรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนสู่การพึ่งพาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่มโอกาสการมีรายได้จากทรัพยากรในท้องถิ่นและส่งเสรมิการใช้กระบวนการ
ชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๕)  ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์ อย่างยั่งยืน โดยฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์ สร้างความอดุมสมบูรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้เปน็ฐานการผลิตอย่างยั่งยืนและ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบดา้นคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้    

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพาราและ
การตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ รองรับประชาคมอาเซียน   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมลูค่าเพิ่มและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา  

วิสัยทัศน์  “เกษตร ท่องเท่ียว มั่งคั่งยั่งยืน คุณภาพชีวิตมั่นคง” 

เป้าประสงค์รวม 

เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองน่าอยู่ สังคมมีความ
ปรองดองสมานฉันท์ ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิเช่ือมั่นศรัทธาภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  ส่งเสริม พัฒนา การผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและการส่งออก 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  เสริมสร้างยะลาสันติสุข 

๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 

๘.๑  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 



๑)  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเทศกลุ่มอาเซียน 

๒)  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานในทุกระดับชั้น 

๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

๕)  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของอาเซียนแก่บุคลากรทุกภาคส่วน ประชาชน ผู้น าและองค์กรชุมชน 

๖)  สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

๗)  สง่เสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ครอบคลุม 

๘)  วางแผนการจัดระบบเพื่อรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยว 

๙)  ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติดอย่างจริงจัง 

๑๐)  พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

๑๑)  พัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ  

๘.๒  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๑)  สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

๒)  สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก  

๓)  ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของด่านศุลกากร 

๔)  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

๘.๓  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว การค้าและการลงทุน 

๑)  พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นระบบและมีคุณภาพ 

๒)  พัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากรและประชาชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนด้านภาษาและการ
ให้บริการ. 

๓)  จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสร้างระบบฐานการจัดเก็บภาษีและพัฒนาข้อมูลข่าวสาร ระบบ
สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

๔)  พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

๕)  พัฒนาระบบจดทะเบียนการค้าสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการค้า การลงทุนและกฎระเบียบพิธีศุลกากร 

๖)  ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บส่งและกระจายสินค้า 

๗)  จัดท าผังเมืองรวมในการพัฒนาพ้ืนท่ีการค้าและการลงทุน 

๘)  ปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

๙)  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 

๘.๔  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 

๑)  จัดระบบการจดัการขยะมูลฝอยและเน้นการคัดแยกขยะในระดบัครัวเรือน 



๒)  วางระบบก าจัดน้ าเสยีรวมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓)  ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญตัิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้ า
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

๔)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

๘.๕  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์
ท้องถิ่น 

๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์
อาเซียนและเผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน 

 

 

๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนท่ีมีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น 

๔)  จัดให้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ของท้องถิ่นในรูปแบบ
ต่างๆ  

๕)  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

๙.  แผนพัฒนาขององค์การบริหารจังหวัดยะลา 

๑) วิสัยทัศน ์ (Vision) 

   “พัฒนาองค์กร พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตมั่นคง” 

๒)  พันธกิจ (Mission) 
(๑)  ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 
(๒)  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจ 
(๓)  ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
(๔)  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
(๕)  ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาสและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิต 

สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี 
(๖)  เสริมสร้างการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๘)  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืน 
(๙)  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาให้มีคุณภาพ 
(๑๐)  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๑๑)  ส่งเสริมคุณค่าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและการเรียนรู้อัตลักษณ์ของประเทศเพ่ือนบ้าน 



(๑๒)  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต
อันดีงามของคนในท้องถิ่น 
๓)  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร      
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  :  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์  

๑๐.  แผนพัฒนาต าบลสะเตงนอก 

 ๑)  วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองสะเตงนอก (vision) 

“ต าบลน่าอยู่  เศรษฐกิจยั่งยืน  ประชาชนมีสุข” 

๒)  พันธกิจ (Mission) 

 เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพ กระจายโอกาสให้ทุกคนทุกกลุ่มมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาบ้านเมืองรวมทั้งบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกฬีา 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณ ี

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

๑๑.  แผนชุมชน  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙  มราคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  
๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็น
รากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจงัหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการ
พัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้าน
อนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  

 ๑)  แผนท าเอง   

 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   



๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 

โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่
หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าท่ี  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือ
แผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้าน
ดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟูาส่องสว่าง 

๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพเสริมต่างๆ   

๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการท่องเที่ยว  การจัดท า
การแข่งขันกีฬา 

๕)  ด้านสังคม/คณุภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพตดิ 

๖)  ดา้นการเมอืง เชน่  คนในชมุชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองคก์ร ยังไม่แข็งแรงพอ 

๗)  ด้านการจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  

๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ  

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม ่

 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุุนละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารตีประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร.   

๑๒.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ  หนังสือจังหวัดนครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว 
๐๘๓๒  ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลด้านการเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูล
ด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการ
พัฒนาเพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
เกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพื่อเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผ นพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความ
ต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ท้ังนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจ
ข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส 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 และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 

(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บรโิภค 

(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 

 

 

๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่าง
รอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นใน
อนาคต  ดังนี้ 

 

“ต าบลน่าอยู่  เศรษฐกิจยั่งยืน  ประชาชนมีสุข” 
 
๒.  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพ กระจายโอกาสให้ทุกคนทุกกลุ่มมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาบ้านเมืองรวมทั้งบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

๓.  จุดมั่งหมายเพ่ือการพัฒนา   

๑)  เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยการก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายโครงข่ายสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น ถนน รางระบายน้ า ทางเท้า ไฟฟูาและอื่นๆ 

๒)  เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิด้านการศึกษาและเสริมสร้างสวสัดิการใหแ้ก่ประชาชน 

๓)  เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและ
สถานท่ีออกก าลังกาย 

๔)  เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ทั้งประจ าชาติและท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา การ
กีฬา การสนับสนุนและท านุบ ารุงศาสนาทุกศาสนาในพ้ืนท่ี 

๕)  เพื่อการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอกับความจ าเป็นในการปฏิบัติงานและการบริการ
ประชาชน 

๖)  เพือ่ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 

๗)  เพื่อพัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๘)  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 



๔.  แนวทางการการพัฒนา   

๔.๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑)  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเดินเท้า สะพาน คูระบายน้ า คูคลอง 

๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

๓)  ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ า 

๔.๒  ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ การรวมกลุ่มการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 

๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งตลาดสดและการกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๓)  ส่งเสริม พัฒนาระบบการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๔)  ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
อย่างยั่งยืน 

๕)  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย 

๔.๓  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๑)  พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย 

๒)  ส่งเสริมมาตรการปูองกัน เฝูาระวังและควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ 

๓)  ส่งเสริมมาตรการปูองกัน เฝูาระวังและบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 

๔)  บริหารจัดการระบบการจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูลและระบบบ าบัดน้ าเสีย 

๕)  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.๔  ด้านการศึกษาและการกีฬา 

๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

๒)  ส่งเสริม/พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 

๓)  ก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีออกก าลังกาย 

๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกีฬา/การออกก าลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ 

๔.๕  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการรักษาความสงบเรียบร้อยและปูองกันการเกิดเหตุร้าย/สาธารณภัย 

๒)  ส่งเสริมงานด้านมวลชล พร้อมสร้างขวัญและก าลังใจและการใช้ระบบการข่าว โดยความร่วมมือจากประชาชน 

๓)  จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรในการปูองกันและบรรเทาเหตุร้าย/
สาธารณภัย 

๔)  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปูองกันทรัพยากรธรรมชาติที่
มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



๕)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ 

๔.๖  ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 

๑)  ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีศักยภาพ 

๕.  นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยมสีาระส าคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

๑)  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี

๒)  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓)  ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

๔)  ด้านการเศรษฐกิจและการแกไ้ขปัญหาความยากจน 

๕)  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๖)  ด้านการบรหิารจดัการ 

 

 

ส่วนที่ ๓ 
 

 

 

 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือนกันยายน       
พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการ
ติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   

ผลการตดิตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชีก้ารปฏบิัตงิาน 

(Performance  Indicators) 



 

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือ
ประเมินผลการวัดในรปูข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสทิธิผลในการปฏิบตัิงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเง่ือนไขส าคัญของตัวแบบบ่งช้ีการปฏิบัติก็คือ การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ี
เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติและ
แนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  
เพือ่ให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  
evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    

 

๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะเหตุใดประชาชน
ที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหาวิธีการแกไขป
ญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวาง
แผนการ  ปฏิบัติงานในอนาคต   เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 

๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล  
(Bonus)       แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ   โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการท างานอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม  

๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 

๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ

๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ  

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตวับ่งช้ี 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบง่ช้ี 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

  (๑)  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   

ตัวบ่งช้ีที่  ๓  :  ขั้นตอนการจดัท าแผนพัฒนาสี่ปี (๕  คะแนน) 



ตัวบ่งช้ีที ่ ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี (๕  คะแนน)    

(๒)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 

คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 

ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 

  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที ่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 

(ใส่เคร่ืองหมาย ) 

๑ ก าหนดสดัส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  

๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

 



๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  

๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  

๗ มีการจัดล าดบัความส าคัญของโครงการ  

๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจดัท าร่างแผนพัฒนา  

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาไดท้ัน  

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมนิ คะแนนที่ได้ 

แผนพัฒนาสี่ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรบัแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการนาแผนพฒันาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 

๓. การประเมินผลการนาแผนพฒันาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 

๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 



๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 

   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 

   ๕.๔ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 

   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๔ ปี)  ๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๔ ๔ 

   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 

   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๔ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 

   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกตอ้งตามหลักของการจดัท าโครงการ  ๔ ๔ 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

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

รวม ๑๐๐ ๙๘ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 

  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 

  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 



แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) ๙๐๗ - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑๖ ๑๒.๗๙ - 

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑๖ ๑๐๐ - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

 
๘๔ 

 
๙.๒๖ 

 
๐ 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ตัวบ่งชี้ที ่ ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มผีลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 

  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 

  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 

  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  

ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 

(เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๑)   
- ไม่มผีลกระทบ ๕ 

๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 

ล าดับที ่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ ๕ ๕ 

๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์ ๕ ๕ 

๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ๕ ๕ 

๔ คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี ๕ ๔ 

๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๑ 



๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๔ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒๔ 

 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนทีไ่ด้  ๒๔ คะแนน  ซึ่งต่ ากว่า  ๒๕  คะแนน  คือต้องปรับปรุง  โดย
คะแนนท่ีมีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งช้ีที่ ๕  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเตม็  ๕  คะแนน   

ข้อเสนอแนะ   

เพื่อให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนิน
โครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณหลัง  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  ๙.๒๖   และโครงการส่วนใหญ่เป็นการกัน
เงิน  ซึ่งอาจท าให้เทศบาลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึง
พอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อโครงการ : .............................................................................................................................................. 

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

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ช่ือ-สกุล .................................................ต าแหน่ง .............................................. 

 

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

 

ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีเลือก 

ล าดับที ่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน หรือ
จากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพ
ของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   

๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   

แบบตัวบ่งชีก้ารปฏบิัตงิานรายโครงการ 

(การตดิตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 



๔ ได้ด าเนินโครงการ   

๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   

๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    

๗ กลุ่มเปูาหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   

๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   

๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

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

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   

 

 

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

ส่วนที่  ๔ 

 

 
 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือนกันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๑  (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๑)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและ
ประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมิน
คุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้    
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมิน
และรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

 

ผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 



ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ......เทศบาลเมืองสะเตงนอก................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

๑.๑  มกีารจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล   

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล   

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล   

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจดัท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   

๒.๒  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   

๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
เทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   

๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาเทศบาล   

๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   

 

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  



ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่
สิ้นสุดโครงการ  เดือนเมษายน – กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน  ๒๕๖๑) 

 

 

 

 



 

ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   

 

 

ผลการติดตามผลด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑๙ ๑๙    

๒. ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน ๑๐ ๕    

๓. ยุทธศาสตรด์้านการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม ๘ ๕    

๔. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาและกีฬา ๓๐ ๑๗    

๕. ยุทธศาสตรด์้านการรักษาความสงบเรยีบร้อย ๓ ๑    

๖.ยุทธศาสตรด์้านสังคม ศาสนา วฒันธรรมและประเพณ ี ๑๐ ๓    

๗.ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการ ๓๖ ๓๑    

รวมท้ังสิ้น ๑๑๖     

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๖๙.๘๓    



แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 

               การพัฒนา 

ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มจนสิ้นสุด
โครงการ  เดือนเมษายน – กันยายน  ๒๕๖๑ 

 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนเมษายน – กันยายน  ๒๕๖๑) 

 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑ โครงการดูแลรักษาคูระบายน้ าและสถานท่ีสาธารณะ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ 

๒ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตักวา ๑  

หมู่ที่ ๔  (กันเงิน) 

๘๐๘,๐๐๐.๐๐ 

๓ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู ๘ 

หมู่ที่ ๗ (กันเงิน) 

๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๔ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบิกฟูา  

หมู่ที่ ๑๒ (กันเงิน) 

๑,๘๐๗,๐๐๐.๐๐ 

๕ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์บ ารุง หมู่ที่ 
๑๐ (กันเงิน) 

๘๖๕,๐๐๐.๐๐ 

๖ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมลายูบางกอก – 
พงยือไร หมู่ที่ ๒ (กันเงิน) 

๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ 

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนนทรี หมู่ที่ ๔ 

(กันเงิน) 

๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมณี หมู่ที่ ๑๓ ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 



(กันเงิน) 

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนูร์ ๑ หมู่ที่ ๓ 

(กันเงิน) 

๔๖๕,๐๐๐.๐๐ 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนูร์ ๒ หมู่ที่ ๓ 

(กันเงิน) 

๔๙๑,๐๐๐.๐๐ 

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลางาปายอ หมู่ที่ ๕ 

(กันเงิน) 

๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมุสลิมปอเนาะ – 
ตะโละบอแร หมู่ที่ ๖ (กันเงิน) 

๑,๑๖๕,๐๐๐.๐๐ 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ า ซอย 
๒๒ ถนนผังเมือง ๔ หมู่ที่ ๙ (กันเงิน) 

๑,๐๓๔,๐๐๐.๐๐ 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ า ซอย
เบอร์เส้ง ๗ หมู่ที่ ๑ (กันเงิน) 

๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐ 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ า ซอย
รวมญาติธารน้ าผึ้ง หมู่ที่ ๑๓ (กันเงิน) 

๖๘๔,๐๐๐.๐๐ 

๑๖ โครงการติดตั้งไฟโพสทอปในต าบลสะเตงนอก ๔๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๗ โครงการติดตั้งไฟจราจร ๔ แยก ๑๒ เหรียญ ระหว่างหมู่ที่ ๙ และ ๑๐ (กัน
เงิน) 

๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๘ โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยสกุลฮะ หมู่ที่ ๖ (กันเงิน) ๓๑๖,๐๐๐.๐๐ 

๑๙ โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยสวนส้มการยาง หมู่ที่ ๓  

(กันเงิน) 

๓๑๗,๐๐๐.๐๐ 

๒๐ โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกระหว่าง ซอยปิโตสะโน – บาโงตือเงาะ (โรงอิฐ) 
หมู่ที่ ๑ (กันเงิน) 

๖๒๗,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๑๘,๖๘๗,๐๐๐.๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาความยากจน 

๒๑ โครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๒๔,๙๐๐.๐๐ 

๒๒ โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ๙๙,๙๔๐.๐๐ 



๒๓ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๕,๓๐๙,๓๐๐.๐๐ 

๒๔ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๒,๕๗๐,๔๐๐.๐๐ 

๒๕ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ๖๔,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๘,๐๖๘,๕๔๐.๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๒๖ โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาสร้างปุารักษ์น้ า ๔,๘๕๐.๐๐ 

๒๗ โครงการ Big Cleaning Day หน้าบ้านน่ามอง ๓๓,๐๐๐.๐๐ 

๒๘ โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู ๑๔๕,๐๗๓.๗๑ 

๒๙ โครงการชาวสะเตงนอกร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม ๑,๖๑๔,๓๐๐.๐๐ 

๓๐ โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการชาวสะเตงนอกร่วม
ใจรักษาสิ่งแวดล้อม 

๙,๐๐๐.๐๐ 

๓๑ โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๒,๒๘๖,๒๒๓.๗๑ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและกีฬา 

๓๒ โครงการเปิดกิจกรรมเปิดโลกประสบการณ์ ๑๑๓,๙๐๕.๐๐ 

๓๓ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ ๖๑๖,๐๐๐.๐๐ 

๓๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ๒๐๙,๙๑๔.๕๐ 

๓๕ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ๘๗๓,๘๑๐.๐๐ 

๓๖ โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม ๑,๗๘๑,๕๖๗.๑๒ 

๓๗ โครงการบริหารจัดการสนามกีฬา หมู่ที่ ๘ ๖๓,๒๒๕.๘๐ 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและกีฬา (ต่อ) 

๓๘ โครงการจดัหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความ 

เป็นชาต ิ

๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๙ โครงการเยาวชนไทยโตไปไม่โกง ๑๙๙,๙๖๐.๐๐ 

๔๐ โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๙๕๕,๕๐๐.๐๐ 



๔๒ โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้น าและเครือข่ายเด็กและเยาวชน ๔๙,๙๕๐.๐๐ 

๔๓ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสะเตงนอกคัพ ๓๗๑,๔๘๔.๐๐ 

๔๔ โครงการจ้างผู้น าเต้นแอร์โรบิค ๔๙,๒๒๐.๐๐ 

๔๕ โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย  ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ 

๔๖ โครงการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ 

๔๗ โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ (กันเงิน) ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๘ โครงการรอมฎอนสันติสุข ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๘,๒๐๕,๕๓๖.๔๒ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๔๙ โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๑,๑๒๕.๐๐ 

รวม ๑,๑๒๕.๐๐ 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 

๕๐ โครงการส่งเสริมคุณธรรมกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ๙๒,๐๖๕.๐๐ 

๕๑ โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการตกแต่งเรือพระ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๒ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในพ้ืนท่ีต าบลสะเตงนอก ๑๔๒,๓๐๐.๐๐ 

รวม ๒๘๔,๓๖๕.๐๐ 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

 ส านักปลัด  

๕๓ โครงการจัดงานรัฐพิธี ๒๐,๓๓๕.๐๐ 

๕๔ โครงการส ารวจแนวเขตงานทะเบียนราษฎร์ ๑๙,๕๐๐.๐๐ 

๕๕ กล้องถ่ายรูป ๔๙,๕๐๐.๐๐ 

๕๖ โต๊ะห้องประชุม ๑๘,๕๐๐.๐๐ 

๕๗ โต๊ะท างาน ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๘ เก้าอี้ท างาน ๖,๕๐๐.๐๐ 

๕๙ อาคารอเนกประสงค์ (กันเงิน) ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ 

๖๐ เคาเตอร์งานทะเบียนราษฎร (กันเงิน) ๙๕,๐๐๐.๐๐ 

๖๑ รถบรรทุกน้ าดับเพลิง ๔,๓๔๕,๐๐๐.๐๐ 



 กองคลัง  

๖๒ โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๔๐๓,๗๙๑.๐๐ 

๖๓ ตู้เซฟนิรภัย (กันเงิน) ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๖๔ ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก ๑๕,๘๐๐.๐๐ 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ) 

 กองคลัง (ต่อ)  

๖๕ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานทึบ ๕,๕๐๐.๐๐ 

๖๖ คอมพิวเตอร์ (กันเงิน) ๔๘,๐๐๐.๐๐ 

๖๗ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด า (กันเงิน) ๖,๖๐๐.๐๐ 

 กองสาธารณสุข  

๖๘ รถจักรยานยนต์ ๕๐,๕๐๐.๐๐ 

๖๙ รถบรรทุกขยะ ๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ 

 กองช่าง  

๗๐ คอมพิวเตอร์ (กันเงิน) ๒๒,๐๐๐.๐๐ 

๗๑ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (กันเงิน) ๕๓,๐๐๐.๐๐ 

๗๒ รอก (กันเงิน) ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

๗๓ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (กันเงิน) ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๗๔ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (กันเงิน) ๓๘,๐๐๐.๐๐ 

๗๕ เครื่องเจาะเหล็ก (กันเงิน) ๖,๕๐๐.๐๐ 

๗๖ เครื่องเจียตัด (กันเงิน) ๘,๐๐๐.๐๐ 

๗๗ เครื่องเจียตั้งโต๊ะ (กันเงิน) ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๗๘ ชุดบล็อกลมถอดล้อ (กันเงิน) ๒๖,๐๐๐.๐๐ 

 กองการศึกษา  

๗๙ เก้าอี้คอมพิวเตอร์ ๓,๙๐๐.๐๐ 

๘๐ ตู้บานเลื่อนกระจก ๑๔,๐๐๐.๐๐ 

๘๑ เครื่องออกก าลังกาย (กันเงิน) ๒๙๗,๐๐๐.๐๐ 



๘๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ (กันเงิน) ๓๒,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๘,๕๗๖,๙๒๖.๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๔๖,๑๐๙,๗๑๖.๑๓ 

 

ตารางสรุปโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็น 

ร้อยละของ
โครงการ 

จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละของ

งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ๒๐ ๒๔.๑๐ ๑๘,๖๘๗,๐๐๐.- ๔๐.๕๑ 

๒. ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

๕ ๖.๐๒ ๘,๐๖๘,๕๔๐.- ๑๗.๔๙ 

๓. ยุทธศาสตรด์้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๖ ๗.๒๓ ๒,๒๘๖,๒๒๓.๗๑ ๔.๙๖ 

๔. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาและกีฬา ๑๗ ๒๐.๔๘ ๘,๒๐๕,๕๓๖.๔๒ ๑๗.๗๘ 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการรักษาความสงบเรยีบร้อย ๑ ๑.๒๐ ๑,๑๒๕.- ๐.๐๑ 

๖. ยุทธศาสตรด์้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

๓ ๓.๖๒ ๒๘๔,๓๖๕.- ๐.๖๒ 

๗. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการ ๓๑ ๓๗.๓๕ ๘,๕๙๓,๙๒๖.- ๑๘.๖๓ 

รวม ๘๓ ๑๐๐ ๔๖,๑๒๖,๗๑๖.- ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  
ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ 
๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาและการติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 

ตามแบบตดิตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เป็นไปด้วยความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  
จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การและการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณา
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็น
กรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี ้

การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 

๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๔ 

๓.๑  วิสยัทัศน ์ (๕) (๕) 

๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 

๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 

๓.๔  เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร ์ (๕) (๕) 

๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) (๑๔) 

๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 

๓.๗  บัญชรีายการชดุโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) (๑๕) 



รวม ๑๐๐ ๙๘ 

 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ ส่งมาด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  
วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการ  ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว ้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  
วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการนาแผนพฒันาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 

๓. การประเมินผลการนาแผนพฒันาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 

๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 

   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 

   ๕.๔ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 

   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๔ ปี)  ๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลอ้งกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 

   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 



   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๔ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 

   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

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

รวม ๑๐๐ ๙๘ 

 

 

ส่วนที่  ๕ 
 

 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  
ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความ
ต้องการประชาชน  เพื่อให้การด าเนินงานมุ่งสู่เปูาหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็น
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพื่อใหต้ามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  ๒๕๖๑) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเปูาหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงได้ด าเนินการน าเข้า
ข้อมูลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบ e-plan  

ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี ้

 

 

 

ส่วนที่  ๖ 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑อบเดือนกนัยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑   

(ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑) 

(www.dla.go.th) 

ผลการตดิตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 

http://www.dla.go.th/


 
 

 กรรมวิธีการติดตามและประมินผล  คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร รวมทั้ง  ถนนรางระบายน้ า  หนอง  คลอง  สระ  สวนสาธารณะ  เป็นต้น  วิธีการ
ติดตามและประเมินผลเช่นนี้ต้องมีการเก็บ  วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  ทั้งนี้  เทศบาลต าบลเมืองสะเตงนอกได้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล   

    ผลการติดตามและประเมินผล 

  ครุภัณฑ์ของเทศบาลที่ปรากฏข้างต้นนั้น  มีจ านวน  ๕๑  รายการที่ช ารุด  เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  การตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว  เทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุที่ช ารุด  เสื่อมสภาพ  โดย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้ 

  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  ดังนี้ 

    (๑)  นายเกรียงศักดิ์  อินทรสกุล    ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  

    (๒)  นายกาแมน  อาดหมาด ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

    (๓)  นางศรัณยา  ปูเตะ    ต าแหน่ง  หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข 

    (๔)  นางมยุรา  นันทไสย  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง 

    (๕)  นางสาวศุภิสรา  มะแซ ต าแหน่ง  รก.หัวหน้าฝาุยส่งเสรมิการศึกษาฯ 

  คณะกรรมการได้ตรวจสอบพัสดุดังกล่าวแล้วพบว่า มีพัสดุที่ช ารุด  ๕๑  รายการ  ดังนี ้

    (๑)  โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก    จ านวน ๕ ตวั 

(๒)  เก้าอี้พร้อมโต๊ะ   จ านวน ๒ ตัว 

(๓)  เก้าอี้แบบพลาสติก  จ านวน ๒๓๑ ตัว 

(๔)  เก้าอี้    จ านวน ๒ ตัว 

(๕)  ช้ันวาง ๓ ช่อง   จ านวน ๑ เครื่อง        

   (๖)  เครื่องโทรศัพท ์  จ านวน ๑ เครื่อง 

   (๗)  พัดลมตดิผนัง   จ านวน ๕ เครื่อง 

   (๘)  ชุดเครื่องเล่น   จ านวน ๑ ชุด 

   (๙)  โต๊ะพร้อมเก้าอี ้ จ านวน ๖ ชุด 

   (๑๐) เครื่องส ารองไฟ   จ านวน ๕ เครื่อง 

   (๑๑) เครื่องพิมพ์   จ านวน ๕ เครื่อง 

   (๑๒) คอมพิวเตอร์โน้ตบุค  จ านวน ๑ เครื่อง 

ผลการตดิตามและประเมินผลทรัพย์สิน 



   (๑๓) เครื่องคอมพิวเตอรต์ั้งโต๊ะ จ านวน ๑ เครื่อง 

   (๑๔) กล้องถ่ายรปู   จ านวน ๒ เครื่อง 

   (๑๕) วิทยุสื่อสาร   จ านวน ๖ เครื่อง 

   (๑๖) ชุดเครื่องเสียง  จ านวน ๑ เครื่อง  

   (๑๗) เครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน ๓ เครื่อง 

   (๑๘) รถตักหน้าขุดหลัง  จ านวน ๑ คัน 

   (๑๙) รถยนต์บรรทุกขยะ  จ านวน ๑ คัน 

   คณะกรรมการได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพทั้ง  ๕๑  รายการแล้วปรากฏว่า
พัสดุทั้ง  ๕๑  รายการเป็นพัสดุที่ช ารุดจริงและไม่สามารถซ่อมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และมีอายุ  ๕  ปีขึ้นไป  เห็นควร
ด าเนินการจ าหน่าย  

   วัสดุที่จ าเป็นจะต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  โดยรายละเอียดดังนี้ 

 ๓.๑  วัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ 

 ๓.๒  วัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เช่น  สายไฟฟูา  หลอดไฟฟูา  ปลั๊กไฟฟูา 

 ๓.๓  วัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  น้ ายาท าความสะอาดพืน้  แก้วน้ า 

 ๓.๔  วัสดุก่อสร้าง  เช่น  ทราย  สี  ตะปู  สังกะส ี

 ๓.๕  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  กระจกโค้ง  สัญญาณไฟกระพริบ 

 ๓.๖  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเบนซิน  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันเครื่อง 

 ๓.๗  วัสดุวิทยาศาสตร์  เช่น  สารส้ม  คลอรีน  ออกซิเจน 

 ๓.๘  วัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีปูองกันและก าจดัศัตรูพืชและสตัว์  พันธ์พืช  ปุ๋ย 

 ๓.๙  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ปูายไวนิวล์   

 ๓.๑๐ วัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  ชุดคนงาน   

 ๓.๑๑ วัสดุกีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกเปตอง  ตาข่ายวอลเลย์บอล 

 ๓.๑๒ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD  ไวเลต   

 ๓.๑๓ วัสดุการศึกษา  เช่น  ของเล่นเด็ก  เครื่องเล่นพลาสติก  สื่อการศึกษา 

  ๓.๑๔ วัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น ถังดับเพลิง 

 

  ผลการติดตามและประเมินผล 



  เทศบาลได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว  ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป  การจัดซื้อ
วัสดุของเทศบาลมีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ  และมีผู้รับผิดชอบในการควมคุมการเบกิจ่ายวัสดุ  สามารถตรวจสอบได้การเบิกจ่าย
ได้  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ วัสดุที่เบิกได้น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่     

 

 

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

ส่วนที่  ๗ 

 
 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาล
นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

 ๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   

 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้อง
ด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 

  ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ ก าหนดให้เทศบาลด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในเขตของตน  ในการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น 

 ๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ สนับสนุนในการพัฒนาด้านความเป็นอยู่ของประชาชน การ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 ๔. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรม   ประเพณี  และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

 ๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 

 ๖. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจ านวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน  

 ๗. รัฐบาลให้การสนับสนุนในเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี  

ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 



 ๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 

 ๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 ๒. การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรภายในเขตเทศบาลส่งผลให้ประชาชน มีระดับความ
ต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างไม่ทั่วถึง 

 

 ๓. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่  มีอยู่ และหัน
ไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 

 ๔. ความยากจนจึงท าให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา 

 ๕. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน  

 ๖. ค่าตอบแทนในพ้ืนท่ีต่ าจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกท างานนอกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย 

 ๗. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน 

 ๘. ปัญหาการขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีความไม่สงบในพ้ืนท่ี 

                 ๙. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายของรัฐบาล 

                ๑๐. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร 

                ๑๑. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดย
ก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  
ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 

 ๑. เป็นเทศบาลที่มีความพร้อมทางด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานและมีขีดความสามารถในการ 

ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

        ๒.  พื้นทีใ่นเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าการให้บริการ  

       ๓.  มีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเฉพาะมีความเคร่งครัดในศาสนาและหลักการ 

ปฏิบัติ  
 ๔.  ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน สง่เสริม ตรวจสอบ ติดตามการ  

ด าเนินงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 ๕.  เทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นภูมินิเวศน์ท่ีเหมาะสมที่จะเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย 

  ๖.  เทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป 



 ๗.  ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 ๘.  มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก 

 ๙.  มีมัสยิดศูนย์ดะวะห์มัรกัสยะลาซึ่งเป็นศาสนสถานท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

๑๐. มีโบสถ์ท่ีใหญ่ที่สุดในสามจังหวัดชายแดนภายใต้  ซึ่งตั้งอยู่ท่ีวัดตรีมิตร 

๑๑. เป็นท้องถิ่นที่รองรับการขยายตัวของเมือง 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 

 ๑. เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม    

 ๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

 ๓. ประชาชนว่างงาน  

 ๔. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 

 ๕. เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีเกิดขึ้นอยู่เสมอ 

 ๖. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง 

 ๗. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 

 ๘. ระบบสาธารณูปโภคยังไม่ทั่วถึง 

  ๙. ประชาชนให้ข้อมูลแก่ภาครัฐท่ีไม่ตรงกับความจริง 

    ๑๐. ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน 

    ๑๑. ปัญหาการท านา เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี ท าให้ขาดน้ า จนไม่สามารถท านาได้ 

    ๑๒. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกที ่

เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ าเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุการท าลาย
ภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น 

               ๑๓. ขาดการบูรณาการความร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 

๑๔. เทศบาลเมืองสะเตงนอกขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่น  และขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด  

๑๕. งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาในแต่ละปี 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  ๘ 

 
 

 

 

๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  (๑)  ตัวบ่งช้ีที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการครบทุก
ขั้นตอน   

(๒)  แบบท่ี  ๑  :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีการด าเนินการครบ
ทุกขั้นตอน   

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  

(๑)  ตัวบ่งช้ีที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  

(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้  ๑๐๐  
คะแนนเต็ม   

 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)  แบบท่ี  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดย
สรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   ๙๐๗  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๑๑๖  โครงการ    

     คิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๗๙                

๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  (๑)  ตัวบ่งช้ีที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการครบทุก
ขั้นตอน   

๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  

(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ ปี 
เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙๘  คะแนน  

 (๒)  ตัวบ่งช้ีที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี  ได้  ๔  คะแนน  

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑  

(ระหว่างเดือนเมษายน ถงึ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 



 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี 

(๑)  แบบท่ี  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   ๙๐๗  โครงการ 

  โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัต ิ  จ านวน   ๑๑๖  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๗๙  ของแผนพัฒนาสี่ปี 

  (๒)  ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  ไม่ได้คะแนน  

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ป ี 

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   ๙๐๗  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๑๑๖  โครงการ    

     คิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๗๙  ของแผนพัฒนาสี่ปี 

 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

     ๓.๑  ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเตม็  เนื่องจากไม่มี
ผลกระทบในการด าเนินโครงการ   

 

๔.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล 

 ๔.๑  ครุภณัฑ์ที่ช ารุดมี  จ านวน  ๕๑  รายการ 

๔.๒  เป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ  และมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป 

 ๔.๓  เป็นครุภณัฑ์ทีส่ามารถจะด าเนินจ าหน่ายได้ตามระเบียบพสัดุ 

 ๔.๔  วัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อตามความจ าเป็นของการใช้งานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  

๔.๕  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง   

๔.๖  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ  

๕.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 ๕.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้
สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่



ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ  การ
พัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถด าเนินการได้  การจราจรของถนนบางสายมีรถเป็นจ านวนมากท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

๕.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับ
การบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  
อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยท างาน   คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ  ราษฎร
ยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้  ข้าวของราคาแพง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ า
เพือ่การอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ     

๖.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการของเทศบาล  มีดังนี้ 

ล าดับที ่ โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมในพื้นที่ต าบล 

สะเตงนอก 

-  ที่จอดรถไม่เพียงพอ -  สถานท่ีคับแคบ - ควรจัดระเบียบการจัด
รถให้ดีขึ้น 

๒ โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผู้น าและเครือข่าย
เด็กและเยาวชนน 

-  ยานพาหนะช ารุด -  ท าให้เดินทางล่าช้ากกว่า
ก าหนดการ 

-  ควรตรวจสอบ
ยานพาหนะให้พร้อมก่อน
ออกเดินทาง 

 

 

๗.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  

ปัญหา 

(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปรมิาณน้อยไม่เพียงพอ 

(๒)  เทศบาลมีที่กักเก็บน้ าไมเ่พียงพอ 

อุปสรรค 

(๑)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบน้ า   

(๒)  เทศบาลยังไม่สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ าได้    

ข้อเสนอแนะ  

(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจ านวนสระกักเก็บน้ า 

(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสมัพนัธ์ให้ประหยดัน้ า 

๘.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 

 ปัญหา 

๑)  เทศบาลบรรจโุครงการ/กิจกรรมไวใ้นเทศบญัญตัิได้ร้อยละ  ๑๒.๗๙   



๒)  เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมทีต่ั้งไว้ในเทศบัญญัตไิด้ร้อยละ  ๒๙.๓๑  ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาสี่
ปี  

 อุปสรรค 

๑)  เทศบาลมีปญัหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   

๒)  เทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัด        

ข้อเสนอแนะ  

      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี     

๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการทีต่ั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๕  ของแผนพัฒนาสี่ปี   

 

 

 

  

 
 
 


