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คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ 

 --------------------------------  
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คาํนํา 

 

ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  

หมวด 6  ขอ้ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 13 และ  ขอ้ 14  ไดก้าํหนดให้มีการดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพฒันามีหน้าท่ีดาํเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตอ้งดาํเนินการกาํหนดแนวทาง  

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  รายงานผลและ

เสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอ

ต่อสภาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้

ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้ง

ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนัโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายใน

เดือนตุลาคมของทุกปี     
 

ดงันั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตาํบลบา้นลาด  จึงไดด้าํเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาเทศบาลตาํบลบา้นลาด ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังท่ี 2/2561   ข้ึน เพื่อรายงานและเสนอ

ความเห็นท่ีไดจ้ากการติดตามใหน้ายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวงัเป็นวา่รายงานผลการติดตามฉบบัน้ีจะ

สามารถเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการพฒันาเทศบาล  สามารถแกไ้ขปัญหาให้กบัประชาชนได ้และประชาชนเกิด

ความพึงพอใจสูงสุด   
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลบ้านลาด  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

คร้ังที ่2/2561 

ส่วนที่  1 
 

บทนํา 

 

ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบบัท่ี 13 พ.ศ. 2552 พระราชบญัญติักาํหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีบทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ทั้งในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิช

ยกรรม และการท่องเท่ียว  ดา้นการบริหารจดัการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม และดา้น

ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แมว้า่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีอาํนาจหนา้ท่ีเพิ่มมาก

ข้ึน แต่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ยงัคงมีทรัพยากรจาํกดั ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวสัดุ

อุปกรณ์  เพื่อให้การดาํเนินงานขององคก์รเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ทอ้งถ่ินของตน  จึงกาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีหน้าที่จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  

อนัเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถดาํเนินงานไดต้ามเป้าหมายท่ีวาง

ไว ้  จึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดแผนพฒันาท่ีสามารถตอบสนองต่อการทาํงานเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินและสามารถบ่งช้ี

ความสาํเร็จของแผนไดด้ว้ยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสาํคญั 5 ประการคือ  

1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุง่ยากซบัซอ้นท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

2)  ทาํใหเ้กิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เขา้มาในองคก์ร  

3)  ทาํใหก้ารดาํเนินการขององคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา  

4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซํ้ าซอ้น และ  

5)  ทาํใหเ้กิดความแจ่มชดัในการดาํเนินงาน  
 

ดงันั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเป็นระบบ (System attempt) เพื่อตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบติัท่ีดี

ท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพื่อให้องคก์ารบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แมว้า่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จะมีแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนได ้  ก็ไม่สามารถท่ีจะ

บ่งบอกความสําเร็จของแผนพฒันาทอ้งถ่ินได ้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีช่วยในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตวับ่งช้ีวา่ ผลจากการดาํเนินงานเป็นไปตาม

หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อยา่งไร เพื่อนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการปรับปรุง แกไ้ข ขยายขอบเขต หรือแมแ้ต่

ยติุการดาํเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดว้า่เป็นเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี

ดาํเนินการอยูโ่ดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพื่อใหข้อ้มูล

ป้อนกลบั (feedback) เก่ียวกบัการดาํเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีกาํลงัเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ



~ 2 ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลบ้านลาด  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

คร้ังที ่2/2561 

ดาํเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาํเนินงานให้ลุล่วง 

ค่าใชจ่้ายโครงการสูงเกินกวา่ท่ีกาํหนดไว ้กลุ่มเป้าหมายหลกัของโครงการไม่ไดรั้บประโยชน์หรือไดรั้บนอ้ยกวา่ท่ี

ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาํเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขดัแยง้ในการ

ปฏิบติังานภายในหน่วยงานหรือระหวา่งหน่วยงานกบักลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บประโยชน์จากโครงการ 

ในทางตรงกนัขา้หากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว้ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใชต้น้ทุน (cost-effective) 

ดาํเนินงานดา้นต่างๆ  เป็นการให้ขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปั้ญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขา้ถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  

การติดตามดูประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการ

ดําเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู ้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ 

เน่ืองจากวา่เป็นส่ิงท่ีตอ้งใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนขา้งสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดบัสูงกวา่เป็น

ผูด้าํเนินการ นอกจากน้ียงัเสียค่าใชจ่้ายสูง และก่อให้เกิดความยุง่ยากซบัซ้อนในทางปฏิบติั อยา่งไรก็ตามในความ

เป็นจริงแลว้ข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดว้่าการวางระบบ

ติดตามไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนท่ีสูงหรือมีความซบัซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ี

อาศยัพนกังาน ชัว่คราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนา้ท่ีจดัทาํรายงานการติดตามประจาํไตรมาส หรือในบาง

โครงการอาศยัพนกังานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจาํนวนหน่ึงท่ีมีความเช่ียวชาญในการทาํการศึกษาติดตามเพื่อจะ

เลือกใชว้ธีิติดตามท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชต้น้ทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นส่ิงหน่ึงท่ี

จาํเป็นสาํหรับการดาํเนินการเช่นเดียวกบัการติดตาม เพราะผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะใชใ้นการปรับปรุง แกไ้ข การ

ขยายขอบเขต หรือการยุติการดาํเนินการซ่ึงข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็น

ส่ิงท่ีจะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีกาํหนดไวไ้ดมี้การปฏิบติัหรือไม่ อย่างไร อนัเป็นตวัช้ีวดัว่าแผนหรือโครงการท่ีได้

ดาํเนินการไปแลว้นั้นใหผ้ลเป็นอยา่งไร นาํไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ อีกทั้งการติดตามและ

ประเมินผลยงัเป็นการตรวจสอบดูวา่มีความสอดคลอ้งกบัการใชท้รัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจ้าก

การติดตามและประเมินผลถือเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) ท่ีสามารถนาํไปในการปรับปรุงและการตดัสินใจ

ต่อไป นอกจากน้ีการประเมินผลยงัถือเป็นกระบวนการตดัสินคุณค่าและการตดัสินใจอย่างมีหลกัเกณฑ์โดยใช้

ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดงันั้นแลว้การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทาํงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส เป็นเขม็ทิศท่ีจะช้ีไดว้า่การพฒันาทอ้งถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดาํเนินการต่อหรือ

ยติุโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขบัเคล่ือนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในทอ้งถ่ิน  เพราะวา่การดาํเนินการ

ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในส่ิงท่ีวางแผนไวแ้ลว้และท่ีไดจ้ดัทาํ

เป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจดัตั้ งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการ

ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  ประชาชนในทอ้งถ่ินลว้น

เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซ่ีง

ประกอบไปดว้ย แผนยทุธศาสตร์การพฒันา  การวางแผนพฒันาสามปี  

จากเหตุผลดงักล่าว  เทศบาลตาํบลบา้นลาด  จึงตอ้งการดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของ

เทศบาลตาํบลบา้นลาด  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระหวา่งเดือนตุลาคม พ.ศ. 

2559 ถึง  มีนาคม พ.ศ. 2560) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6  ขอ้ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 13 และ  ขอ้ 14  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  จะตอ้งดาํเนินการ   

 (1)  กาํหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  (2) ดาํเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันา  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วนัรายงานผลและ

เสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนัโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ัง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  

ดังนั้ น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็น

ประโยชน์ในการพฒันาเทศบาล  สามารถแกไ้ขปัญหาให้กบัประชาชนได ้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตาํบลบา้นลาด  จึงไดด้าํเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาเทศบาลตาํบลบา้นลาด ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระหวา่งเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2559  ถึง  มีนาคม พ.ศ. 2560) ข้ึน  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้

นายกเทศมนตรีทราบ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

 

 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาํเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบติังานของบุคคลในองคก์รวา่แผนยุทศาสตร์และแนวทางท่ี

ถูกกาํหนดไวใ้นรูปแบบของแผนนั้นดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความตอ้งการของ

ประชาชนหรือผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลน้ีไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อการจบัผิด  แต

เป็นเคร่ืองมือทดสอบผลการทาํงานเพื่อใหท้ราบวา่ผลท่ีเกิดข้ึนถูกตอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงไร  

เป็นการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์การพฒันา  แผนพฒันาสามปี วา่เป็นไปตามความตอ้งการของประชาชน

ในทอ้งถ่ินหรือไม่  นโยบายสาธารณะท่ีกาํหนดไวใ้นรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ

ประชาคมท้องถ่ินได้ดาํเนินการตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่  ระยะเวลาในการดาํเนินการสอดคล้องกับ

งบประมาณและสะภาพพื้นท่ีของทอ้งถ่ินหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวดัระดบัความสําเร็จหรือ

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 



~ 4 ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลบ้านลาด  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

คร้ังที ่2/2561 

ลม้เหลวของยุทธศาสตร์การพฒันา  แผนพฒันาสามปี  ซ่ึงครอบคลุมถึงส่ิงแวดลอ้มของนโยบาย (environments or 

contexts)  การประเมินปัจจยันาํเขา้หรือทรัพยากรท่ีใชโ้ครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนาํ

นโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์

นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) ส่ิงท่ีจะไดรั้บหรือสนองตอบกลบั

จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทาํให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนาํไปเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงนโยบาย  

ยุทธศาสตร์การพฒันา  แผนพฒันาสามปี  และการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็น

เคร่ืองมือในการเลือกท่ีจะกระทาํหรือไม่กระทาํหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวา่ไม่เกิดความคุม้ค่าต่อประชาชน

หรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลน้ีมีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  

หน่วยงานราชการท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือผูรั้บผดิชอบโครงการโดยตรง   

 

 

 

เม่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ดาํเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา แผนพฒันาสามปี  

และการนาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปสู่การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาด

เงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายดว้ยวธีิการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใชจ่้ายงบประมาณก็

ตอ้งมีการตรวจสอบผลการใชจ่้ายงบประมาณวา่ดาํเนินการไปอยา่งไรบา้ง  บรรลุวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงใดก็คือ

การใชว้ธีิการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

การนาํแผนไปจดัทาํงบประมาณน้ีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ้ 22 ให้ใช้แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นแนวทางใน

การจดัทาํงบประมาณ  ใหห้วัหนา้หน่วยงานจดัทาํงบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หวัหนา้

หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคาํนวณขอตั้ ง

งบประมาณเสนอต่อเจา้หนา้ท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 ขอ้ 4  องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเ้งินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

1)  ตอ้งเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอาํนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้ห้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  

และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นเงินทุนหมุนเวยีน 

2)  ประชาชนในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้หเ้งินอุดหนุนตอ้งไดรั้บประโยชน์จากโครงการท่ีจะให้

เงินอุดหนุน 

3)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้ความสําคญักบัโครงการอนัเป็นภารกิจหลกัตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

ท่ีจะตอ้งดาํเนินการเอง และสถานะทางการคลงัก่อนท่ีจะพิจารณาใหเ้งินอุดหนุน 

๒.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
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4)  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้นาํโครงการ

ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดงักล่าวบรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน และตั้งงบประมาณไวใ้นหมวดเงินอุดหนุน

ของงบประมาณรายจ่ายประจาํปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือ

เงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปผกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 

25 ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชแ้ผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี และงบ

ประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการท่ีกาํหนดไวใ้น

แผนพฒันาสามปี   

กล่าวอีกนยัหน่ึงความสําคญัของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการทดสอบการ

ดาํเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินว่าดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวห้รือไม่  ทาํให้

ทราบและกาํหนดทิศทางการพฒันาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชดัเจนท่ีทาํให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 

จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพฒันา  โครงการ  กิจกรรม

ต่างๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นท่ีและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิด

ความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในสังคมภายใตค้วามตอ้งการและความพึงพอใจของประชาชนและนาํไปสู่การ

วางแผนการพฒันาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็

ตอ้งเร่งรีบดาํเนินการและจะตอ้งมีความสุขมุรอบคอบในการดาํเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและ

พึงรอโอกาสในการเสริมสร้างใหเ้กิดจุดแขง็น้ี และเม่ือพบจุดแขง็ ก็ตอ้งเร่งรีบดาํเนินการและจะตอ้งตั้งรับให้มัน่รอ

โอกาสท่ีจะดาํเนินการและตั้งมัน่อย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบ

จุดอ่อนตอ้งหยดุและลดถอยปัญหาลงใหไ้ด ้ ดาํเนินการปรับปรุงใหดี้ข้ึน  ตั้งรับให้มั้นเพื่อรอโอกาสและสุดท่ายเม่ือ

มีโอกาสก็จะต้องใช้พนัธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาํเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ

ปรับปรุงและเร่งรีบดาํเนินการส่ิงเหล่าน้ีจะถูกคน้พบเพื่อใหเ้กิดการพฒันาทอ้งถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผล

ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งเขม้แขง็และมีความยง่ัยืน  เป็นไปตามเป้าประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดอ้ยา่งดี

ยิง่     

 

 

 

1)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการและการบริหาร 

2)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   

3)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัโครงการ 

4)  เพื่อระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนาํไปใชใ้หเ้หมาะสม 

5)  เพื่อความกระจ่างชดัของแผนงาน 

6)  เพื่อการพฒันาแผนงาน 

๓.  วตัถประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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7)  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผุใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงิน 

8)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเร่ิมในการแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ิน 

9)  เพื่อการตดัสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยติุโครงการ 

 

 

ข้ันตอนที ่1   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ้ 28  ดงัน้ี   

ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย  

1)  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือกจาํนวนสามคน     

2)  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือกจาํนวนสองคน  

3)  ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจาํนวนสองคน  

4)  หวัหนา้ส่วนการบริหารท่ีคดัเลือกกนัเองจาํนวนสองคน       

5)  ผูท้รงคุณวฒิุท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจาํนวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทาํหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หน่ึงคนทาํหนา้ท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามขอ้ 28 ใหมี้วาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรั้บการคดัเลือกอีกได ้  

ข้ันตอนที ่2    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  กาํหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพฒันา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 29 (1)   

ข้ันตอนที ่3    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ดาํเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2548  ขอ้ 29 (2)   

  ข้ันตอนที ่4    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  และ

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน

ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็น

ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

๔.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  

ขอ้ 13 (3)    

 

 

ข้ันตอนที ่5    

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการพฒันา

ทอ้งถ่ิน  พร้อมกนัประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผย

ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศโดย

เปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  

ขอ้ 14 (5)   
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ผงัข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น

คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม

และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย

อย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมนิผล

แผนพฒันาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการตดิตามและ

ประเมนิผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดาํเนนิการตดิตามและ 
ประเมนิผลแผนพฒันา 

กาํหนดแนวทาง วธีิการในการตดิตามและประเมนิผล

แผนพฒันา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตาํบลบา้นลาด  ไดก้าํหนดกรอบและแนวทางใน

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตาํบลบา้นลาด โดยอาศยัหนงัสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ

ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ดงัน้ี     

  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 4830  ลงวนัท่ี  22  พฤศจิกายน  2556  เร่ือง  

แนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัทาํและประสานแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององค์กรปคกรงส่วน

ทอ้งถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0703  ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558  เร่ือง  

แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัทาํและประสานแผนพฒันาสามปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      

  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2559 เร่ือง  แนวทาง

และหลกัเกณฑก์ารจดัทาํและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797  ลงวนัท่ี 10  ตุลาคม  2559  เร่ือง  ซกัซ้อม

แนวทางการจดัทาํและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย

การจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจดัทาํและแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน (โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินร่วมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) 
 

ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดงักล่าวคณะกรรมการจึงไดก้าํหนดกรอบและแนวทางในการ

ติดตามและประเมินผล  ดงัน้ี 

5.1  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  

ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome 

and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียดดงัน้ี 

(1)  กรอบเวลา (time & timeframe) 

   การดาํเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาท่ีกาํหนดเอาไวใ้นแผนการดาํเนินงานหรือไม่  

และเป็นหว้งเวลาท่ีดาํเนินการเหมาะสมต่อถูกตอ้งหรือไม่  มีความล่าชา้เกิดข้ึนหรือไม่    

(2)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลกัของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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รักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  ยุทธศาสตร์

การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  แผนพฒันาอาํเภอ  แผนพฒันาตาํบล แผนชุมชน  แผน

เศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้ า)  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา  แนว

ทางการการพฒันา นโยบายผูบ้ริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความตอ้งการของประชาคมและชุมชน  

 (3)  ความพอเพยีง (adequacy)   

   การบรรจุโครงการในแผนพฒันาเป็นโครงการท่ีมีความจาํเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดใ้นชุมชน และสามารถดาํเนินการไดต้ามอาํนาจหน้าท่ีของทอ้งถ่ิน  โดยคาํนึงถึง

งบประมาณของทอ้งถ่ิน   

(4)  ความก้าวหน้า  (Progress)  

พิจารณาถึงความกา้วหนา้ในอนาคตของทอ้งถ่ิน  โดยพิจารณา 

1)  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  

ประชาชนมีนํ้าใชใ้นการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใชค้รบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ

ครบทุกจุด  มีแหล่งนํ้าในการเกษตรพอเพียง   

2)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

เ ด็กได้ รับก ารศึกษาบั้ นพื้ นฐานทุกค น  ผู ้สู งอา ยุ   ผู ้พิการ  ผู ้ป่ วย เอดส์  

ผูด้้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทัว่ถึงกลุ่มอาชีพมีความแขง้แข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบติัใหม่ลดลง  

สภาพความเป็นอยูดี่ข้ึน  มีท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีสภาพมัน่คงแขง็แรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง 

3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ประชาชนได้รับความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนนั  อบายมุข  การทะเลาะววิาท            

4)  ด้านเศรษฐกจิ พาณชิยกรรมและการท่องเทีย่ว 

  มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากข้ึน มีการท่องเท่ียวใน

ทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและเพียงพอในการดาํรงชีวติ   

5)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาํลาย  สภาพแวด้ล้อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจาก

มลภาวะท่ีเป็นพษิ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกกาํจดัอยา่งเหมาะสม  ปริมาณนํ้าเลียลดลง  การระบายนํ้าดีข้ึน     

6)  ด้านศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินท้องถ่ินยงัคงอยู่และ

ไดรั้บการส่งเสริมอนุรักษสู่์คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนกั และ

เขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้งท่ีเป็น

ชีวิต ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งไดเ้รียนรู้ความสําคญั รู้จกัวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวติัศาสตร์ใน
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ท้องถ่ิน ความเป็นมาและวฒันธรรมประเพณีของท้องถ่ิน อนัจะสร้างความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษา

วฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ินสืบไป 

 

 

(5)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 

  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดาํเนินการว่าสามารถดาํเนินการไดบ้รรลุวตัถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดาํเนินโครงการสามารถแกไ้ข

ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยดัและคุ้มค่า ทรัพยสิ์นของ เช่น วสัดุ  อุปกรณ์  

ครุภณัฑ ์ถูกใชไ้ปอยา่งคุม้ค่า  มีการบาํรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (6)  ประสิทธิผล (effectiveness)   

  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนไดรั้บการแกไ้ข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(7)  ผลลพัธ์และผลผลติ (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรั้บอะไรจากการดาํเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงส่งผลไปถึงการ

พฒันาจงัหวดั  ภูมิภาคและระดบัประเทศ        

(8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอ้ม  ส่ิงแวดลอ้ม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วา่มีผลกระทบ

เกิดข้ึนอยา่งไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดาํเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตอ้ง

หรือไม่  

5.2  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  ดาํเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทอ้งถ่ิน            

ในระดบัชุมชนและทั้งในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และรวมทั้งตาํบล  อาํเภอ  เน่ืองจากในเขตเทศบาลนั้นมี

หมู่บา้นท่ีบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ขา้งเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนักบั

สภาพแวดลอ้มภายใตส้ังคมท่ีเป็นทั้งระบบเปิดมากกวา่ระบบปิดในปัจจุบนั โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเป็นกา

รวเิคระห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน  ดงัน้ี  

(๑)  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  ดาํเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจยัหรือขอ้มูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ

ทอ้งถ่ิน  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณา

การ (integration) ร่วมกนักบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ

ภายนอกน้ี เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตอ้งดาํเนินการและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
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(๒)  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจยัหรือขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ปัจจยั

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะแสวงหาโอกาสพฒันาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนได ้ ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกาํหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  สามารถทาํไดห้ลาย

แนวทาง  เช่น  การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในทอ้งถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจยัภายในตาม

สายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อ

วเิคราะห์ถึงจุดแขง็และจุดอ่อน   

5.3  การติดตามประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลบ้านลาด  

  ติดตามและประเมินผลแผนยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2559 – 2563) รวมทั้งท่ีเปล่ียนแปลง  

  ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) รวมทั้งท่ีเปล่ียนแปลง และ

เพิ่มเติม   

5.4  ดาํเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาํเนินโครงการพฒันาและกิจกรรมท่ีดาํเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจาํปีงบประมาณนั้น  วา่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ 

5.5  สรุปผลการดาํเนินโครงการในแผนพฒันา   

5.6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  

5.7  เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในปีท่ีผา่นมาละปีปัจจุบนั 

5.8  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 ระเบียบ วธีิในการติดตามและประเมินผล วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  ซ่ึงตอ้งกาํหนด

วธีิการติดตามและประเมิน  กาํหนดหว้งเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคป์ระกอบท่ีสําคญั  2  ประการ  

ดงัน้ี 

6.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันา  มีองคก์ระกอบ  4  ประการ  ดงัน้ี 

  (1)  ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ไดแ้ก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรั้บผิดชอบ

แผนพฒันา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทอ้งถ่ิน  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  และผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholders) ในทอ้งถ่ิน  

ผูรั้บผดิชอบโครงการ   

  (2)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหวัขอ้ท่ี 3 ขา้งตน้) 

  (3)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

   คณะกรรมการตอ้งดาํเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตาม

และประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการ

๖.  ระเบียบ  วธีิการในการติดตามและประเมินผล 
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พฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ี

เปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่

นอ้ยกวา่สามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถ

ติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได ้ ดงัน้ี 

รายไตรมาส 

  (1)  ไตรมาสท่ี  1  (เดือน  ตุลาคม – ธนัวาคม)  

(2)  ไตรมาสท่ี  2   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 

  (3)  ไตรมาสท่ี  3   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(4)  ไตรมาสท่ี  4   (เดือน  กรกฎาคม – กนัยายน) 

ระยะ  6  เดือน 

  (1)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          

 (2)  เดือน  เมษายน – กนัยายน   

 (4)  เคร่ืองมือ  อนัไดแ้ก่   

เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ

รวบรวมขอ้มูลแผนพฒันาท่ีไดก้าํหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  ขอ้มูลดงักล่าวเป็นไดท้ั้งขอ้มูลเชิงปริมาณ  

และขอ้มูลเชิงคุณภาพ  มีความจาํเป็นและสําคญัในการนาํมาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากแผนพฒันา  

เป็นแบบสอบถาม  แบบวดัคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพฒันาเพื่อความ

สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตวับ่งช้ีของการปฏิบติังาน  แบบบนัทึกขอ้มูล  แบบรายงาน                  

เพื่อนาํไปวเิคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ้ิโดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน   

(5)  กรรมวธีี  อนัไดแ้ก่  

  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะตอ้งศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัยุทธศาสตร์            

ซ่ึงเป็นการตรวจดูเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีเป็นทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ทอ้งถ่ิน  โดยดาํเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อนัได้แก่แผนพฒันา  แผนการดาํเนินการ  เทศบญัญติั

งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดาํเนินโครงการ  ทรัพยสิ์นต่างๆ มี

อยูจ่ริงหรือไม่  สภาพของทรัพยสิ์นนั้นเป็นอย่างไร อนัไดแ้ก่  ครุภณัฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์

ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดาํเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และได้รับผลตามท่ีตั้งไวห้รือไม่ โดยการเก็บขอ้มูล 

วเิคราะห์ขอ้มลู (data analysis)  

6.2  วธีิในการติดตามและประเมินผล 

(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดาํเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เร่ิมจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การนาํขอ้มูล

มาวิเคราะห์  เปรียบเท่ียบ  การคน้หาผลกระทบของการดาํเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามขอ้มูลจาก

ผูรั้บผดิชอบโครงการ  นาํมาวเิคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไ้ขปัญหา   
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(2)  วธีิการเกบ็รวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   

โดยดาํเนินการเก็บขอ้มูลจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  แผนพฒันสามปี  แผนการ

ดาํเนินการ  เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพยสิ์น  เอกสารการดาํเนิน

โครงการจากผูรั้บผดิชอบโครงการ  ลงพื้นท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

   

     

 ส่ิงท่ีจะทาํให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนิการติดตาม

ประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแลว้ในระบียบวธีิการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาล  ดงัน้ี   

7.1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

(1)  แบบตัวบ่งช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0810.2/ว 

0600 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2559 เร่ือง  แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัทาํและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

  (2)  แบบอืน่ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี ้

แบบที ่ 1  แบบการกาํกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วน 

    ทอ้งถ่ิน 

แบบที ่ 2  แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แบบที ่ 3/1  แบบประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 

(3)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

7.2  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เคร่ืองมือท่ีใช ้ คือแบบสาํรวจความพึงพอใจ ในการวดัผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้

มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทาํให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาํเนินงานของ

เทศบาลในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ  มีดงัน้ี 

แบบที ่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานของเทศบาลใน 

               ภาพรวม 

แบบที ่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบล 

       บา้นลาดในแต่ละยทุธศาสตร์ 

แบบที ่ 3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการในงานบริการของเทศบาล 

               ตาํบลบา้นลาด (ใหห้น่วยงานภายนอกดาํเนินการ) 

7.3  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

๗.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 

 

 

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

โครงการอาจมอบหมายใหบุ้คคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทาํงาน  กาํหนดแบบและวธีิการติดตามและ

ประเมินไดต้ามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ขอ้เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

1)  ทาํรู้วา่การนาํนโยบายไปปฏิบติัมีสมรรถภาพในการจดัการและบริหารมากนอ้ยเพียงใด 

2)  เห็นจุดสําคญัท่ีจะตอ้งปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวตัถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบติั  

ทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้ช่วงเวลาท่ีจะตอ้งกระทาํให้เสร็จ  ซ่ึงจะทาํให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาํไปปฏิบติัให้

บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3)  ทาํให้ทราบวา่จะตอ้งเปล่ียนแปลงโครงการอยา่งไรบา้งให้เหมาะสม  ระดบัการเปล่ียนแปลงมากนอ้ย

แค่ไหน  การเปล่ียนแปลงจะก่อใหเ้กิดผลกระทบอะไรบา้ง  อาทิ  เช่น  การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคบ์างส่วน การ

เปล่ียนแนวทางการปฏิบติั  หรือการเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีรับผดิชอบการนาํโครงกาไปปฏิบติ เป้นตน้ 

4)  ทาํใหท้ราบวา่มาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอ้ยูมี่ขอ้บกพร่องอะไรบา้ง  ขอ้บกพร้องดงักล่าวเกิดจากสาเหตุ

อะไร  เพื่อนาํมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาํไปปฏิบติัให้

บรรลุวตัถุประสงคย์ิง่ข้ึน 

5)  ทาํใหท้ราบวา่ขั้นตอนใดบา้งท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เม่ือ

ทราบขอ้มูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานของแผนงานให่มี

ความกระจ่างชดั  เพื่อขจดัปัญหาาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนใหห้มดไป 

6)  ทาํให้ทราบว่าแผนงานท่ีนาํไปปฏิบติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบา้ง และ

จุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เม่ือได้ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ

วเิคราะห์จะนาํไปสู่การพฒันาแผนงานใหมี้ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

7)  ทาํให้ผูใ้ห้การสนบัสนุนการนาํโครงการไปปฏิบติัและผูส้นบัสนุนการประเมินผลทราบผลของการนาํ

นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวตัถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   

(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  2 ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนาํโครงการไป

ปฏิบัติประสบผลสาํเร็จ  และส่วนท่ีสอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทาํการประเมินผลโครงการ  ท้ังผู้ให้

การสนับสนุนการนาํโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทาํการประเมินผลต่างๆ)      

8)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเร่ิมใหม่ในการแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ินประสบความสําเร็จ

ตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวเ้พียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานอย่างไรบา้ง และปัญหาอุปสรรค

เหล่าน้ีไดป้ผลเพียงใด  และหรือจะตอ้งปรับปรุงในส่วนใดบา้ง       

8.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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9)  การประเมินจะทาํให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีนําไปปฏิบติัแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย

โครงการให้ครอบคลุมกวา้งขาวยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา

ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้นอ้ยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลกัษณะแข่งขนักนั

การประเมินผลจะทาํให้ทราบวา่โครงการใดมีประสทิธิภาพในการแกไ้ขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนบัสนุน

ใหด้าํเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความสาํเร็จ หรือใหผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่มาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 

 

 

 

 

 (1) นายสมศกัด์ิ ทองเจิม ประธานสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 

 (2) นายสินศกัด์ิ พงษเ์ต่าชยัเจริญ รองประธานสภาเทศบาล กรรมการ 

 (3) นายพล บุญกลู สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

 (4) พ.ต.ชาํนาญ ดนตรี ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 

 (5) นายสุรพล คงเจริญ ผูท้รงคุณวฒิุ กรรมการ 

  (6) นายณรงคศ์กัด์ิ แช่มชอ้ย ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ิน กรรมการ 

 (7) นายจาํลอง สังขพ์ุก ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ิน กรรมการ 

 (8) นางสาวสุภาพ บุญรีบส่ง ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม 

    สุขภาพตาํบลบา้นลาด กรรมการ 

 (9) นายสาํราญ พลูชนะ เจา้หนา้ท่ีเกษตรประจาํตาํบล กรรมการ 

 (10) นายสาํราญ ขาํทว ี ผูอ้าํนวยการกองช่าง กรรมการ 

 (11) นางวลิาวลัย ์ ไก่กอ้  หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล กรรมการ/เลขานุการ 

 (12) นางสาวจิราพร ทิมดี  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน  ผูช่้วยเลขานุการ 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

9.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลบ้านลาด 
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ส่วนที่ 2 

 

 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันานั้น  จะตอ้งติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนวา่  มี

ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  

ค่านิยมหลกัของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) 

ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดั  ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั  แผนพฒันาอาํเภอ  แผนพฒันาตาํบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ด้าน

การเกษตรและแหล่งนํ้า)  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา  แนวทางการการพฒันา นโยบายผุบ้ริหาร  

รวมทั้งปัญหา ความตอ้งการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

1.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่12   

เน่ืองดว้ยในการจดัทาํแผนพฒันาจะตอ้งสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งน้ี  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ส้ินสุดลงและการจดัทาํแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 12  อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการและยงัไม่ประกาศใช ้แต่ไดก้าํหนดทิศทางของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  เอาไวแ้ลว้  ซ่ึงทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 มีรายละเอียดดงัน้ี  

  กรอบแนวคิดและหลกัการ 

ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ

ยงัคงประสบสภาวะแวดลอ้มและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงทั้งจากภายในและ

ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความทา้ทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ การ

เกิดภยัธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกบัสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มของประเทศในปัจจุบนัท่ียงัคงประสบปัญหาในหลายดา้น เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ

ในการแข่งขนั คุณภาพการศึกษา ความลาดลํ้าทางสังคม เป็นตน้ ทาํให้การพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 จึง

จาํเป็นตอ้งยดึกรอบแนวคิดและหลกัการในการวางแผนท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

(1)  การนอ้มนาํและประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2)  คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม  

(3)  การสนบัสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

(4)  การพฒันาสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

แผนยทุธศาสตร  วสิยัทศัน  พนัธกจิ  จดุมุงหมาย  และ
 

แผนยทุธศาสตร 
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โดยมีแนวทางการพฒันา  ดงัน้ี 

1)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

2)  การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพือ่สร้างสังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ 

3)  การลดความลาดลํา้ทางสังคม 

4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

5)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

6)  การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

2.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพฒันาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทกัษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากข้ึน  

รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจดัการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ

ให้บริการประชาชน  ทั้งน้ี  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพฒันาประเทศทั้งในปัจจุบนัและ

อนาคต  ซ่ึงนโยบายการบริหารราชการแผน่ดินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

 นโยบายที ่ 1  นโยบายเร่งด่วนทีจ่ะเร่ิมดําเนินการในปีแรก     

 นโยบายที ่ 2  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     

 นโยบายที ่ 3  เศรษฐกจิ      

 นโยบายที ่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ      

 นโยบายที ่ 5  ทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม      

นโยบายที ่ 6  วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจัิย และนวตักรรม  

 นโยบายที ่ 7  การต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ     

นโยบายที ่ 8  การบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี  

  

3.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จดัทาํข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบติัการหัวหน้าระดับ

ปลดักระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม  2555  ณ โรงแรมเชอราตนั พทัยา จงัหวดัเพื่อร่วมกนั

วางยทุธศาสตร์ วิสัยทศัน์ เป้าหมายและแนวทางในการทาํงานร่วมกนัในปีงบ  2556 และเป็นกรอบ ในการจดัทาํ

งบประมาณปี  2557  ตลอดจนแลกเปล่ียนความเห็นเก่ียวกบัภาพรวมของการทาํงานท่ีผา่นมา ซ่ึงเดิมประกอบดว้ย 4 

ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลกั 56 แนวทางการดาํเนินการ รวมทั้งไดมี้การบูรณาการ ร่วมกบัยุทธศาสตร์การเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบติัการการเขา้สู่ประชา อาเซียน ปี 2558 คร้ังท่ี 2 เม่ือ

วนัท่ี 24 ตุลาคม 2555 ณ หอ้งประชุม 501 ตึกบญัชาการ ทาํเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน

การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบดว้ย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลงัจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ 
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(Country Strategy) ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลกั 79 แนวทางการดาํเนินการ เพื่อเป็นกรอบการ

จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดงัน้ี    

วสัิยทศัน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกนิดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลกัการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพฒันาอย่างยัง่ยนื”    

วตัถุประสงค์  

1)  รักษาฐานรายไดเ้ดิม และสร้างรายไดใ้หม่     

2)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตอ้งผลิตสินคา้ไดเ้ร็วกวา่ปัจจุบนั)     

3)  ลดตน้ทุนใหก้บัธุรกิจ (ดว้ยการลดตน้ทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     

1)  การเพิ่มรายไดจ้ากฐานเดิม    

2)  การสร้างรายไดจ้ากโอกาสใหม่     

3)  การลดรายจ่าย     

4)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขนั    

ยุทธศาสตร์  ประกอบดว้ย 4  ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เพื่อหลุดพน้จากประเทศ

รายไดป้านกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดว้ย 9 ประเด็นหลกั 33 แนวทางการดาํเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การลดความลาดลํ้า (Inclusive Growth) ประกอบดว้ย 8 ประเด็นหลกั 20 แนว

ทางการดาํเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  :  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Growth) ประกอบดว้ย  5 ประเด็น

หลกั  11  แนวทางการดาํเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจดัการ (Internal process) 

ประกอบดว้ย  8 ประเด็นหลกั  15 แนวทางการดาํเนินการ 

4.  ค่านิยมหลกัของคนไทย   

ค่านิยมหลกัของคนไทย เพือ่สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด 12 ประการ  ดังนี ้

1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ ซ่ึงเป็นสถาบนัหลกัของชาติในปัจจุบนั 

2)  ซ่ือสัตย ์ เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 

3)  กตญั�ู  ต่อพ่อแม่  ผูป้กครอง  ครูบาอาจารย ์

4)  ใฝ่หาความรู้  หมัน่ศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางออ้ม 

5)  รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 

6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย ์ หวงัดีต่อผูอ่ื้น  เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 
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7)  เขา้ใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขท่ีถูกตอ้ง 

8)  มีระเบียบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่ 

9)  มีสติ  รู้ตวั  รู้คิด  รู้ทาํ  รู้ปฏิบติั ตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

10) รู้จกัดาํรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัวรู้จกัอดออมไวใ้ชเ้ม่ือยามจาํเป็น  มีไวพ้อกินพอใช้  ถา้เหลือก็แจกจ่าย จาํหน่าย  และขยายกิจการ เม่ือมี

ความพร้อมโดยภูมิคุม้กนัท่ีดี 

11) มีความเขม้แข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออาํนาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลวัต่อ

บาปตามหลกัของศาสนา 

12) คาํนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 

5.  นโยบายของรัฐบาล   

5.1  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 

      พลเอกประยุทธ์จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไดก้าํหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐข้ึนเพื่อเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามคัคีรวมพลงัของผูค้นในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กนัใครออกไป

จากสังคมอีกทั้งยงัเป็นสานึกและหนา้ท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะตอ้งร่วมมือกนัในการปกป้องแผน่ดินแม่จากภยนัตรายทั้ง

ปวงและร่วมกนัพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้มัน่คงและย ัง่ยืน ประสานพลงัการสร้างชาติ

ท่ีตอ้งเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเร่ือง

ของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแกปั้ญหาเศรษฐกิจและขบัเคล่ือนการพฒันาชาติทุกมิติท่ี

เกิดข้ึนเพราะวา่ ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนในการพฒันาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใย

สัมพนัธ์กนัเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผน่ดินยุคปัจจุบนัท่ีเกิดจาก

การหล่อหลอมรวมพลงัของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นไดจ้าก เพลงชาติไทยซ่ึงมีใจความวา่ “ประเทศไทยรวม

เลือดเน้ือชาติเช้ือไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยูด่าํรงคงไวไ้ดท้ั้งมวลดว้ยไทยลว้นหมายรักสามคัคี...” 

5.2  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   

       ประกอบด้วยนโยบาย  11  ด้าน  ดังนี ้

1)  การปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย ์

2)  การรักษาความมัน่คงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 

3)  การลดความลาดลํ้าของสังคม และการสร้างโอกาสเขา้ถึงบริการของรัฐ 

4)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบาํรุงศาสนา  ศิลปวฒันธรรม 

5)  การยกระดบัคุณภาพบริการดา้นสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

6)  การเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7)  การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน 

8)  การพฒันาและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจยัและพฒันาและ

นวตักรรม 
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9)  การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กบัการใช้

ประโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 

10)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกนัปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 

5.3  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

1)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลกันิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผ้ลิต ผูค้า้ผูมี้

อิทธิพล และผูป้ระพฤติมิชอบโดยบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนาํแนวนโยบาย

ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใชต้ามอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1.1)  สนบัสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย

ดาํเนิน การปราบปรามและจบักุมผูผ้ลิตผูค้า้ ผูน้าํเขา้ และส่งออกรวมทั้งผูส้มคบและสนบัสนุนช่วยเหลือให้ไดผ้ล

อยา่งจริงจงั 

1.2)  สนบัสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวา่

ดว้ยสถานบริการท่ีพกัอาศยัเชิงพาณิชยส์ถานท่ี  ท่ีจดัใหมี้การเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายวา่

ดว้ยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเ้จา้ของหรือผูป้ระกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือคา้ยาเสพ

ติดหากพบใหด้าํเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

1.3)  สนบัสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ี รับผิดชอบนาํผูเ้สพยาเสพติดเขา้รับการบาํบดัรักษา

โดยทนัที และติดตามดูแลใหค้วามช่วยเหลือใหส้ามารถกลบัมามีชีวติอยา่งปกติสุข 

1.4)  ดาํเนินการลงโทษเจา้หน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (ขา้ราชการองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั พนกังานเทศบาล พนกังานส่วนตาํบล พนกังานเมืองพทัยา ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้ง) 

ทั้งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยึดหลกั ผูเ้สพคือผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการบาํบดัรักษาให้กลบัมาเป็นคนดีของ

สังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดาํเนินการ อยา่งจริงจงัในการป้องกนัปัญหาดว้ยการ

แสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกบัองคก์รภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกดักั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตน้ใน

การผลิตยาเสพติด ท่ีลกัลอบเขา้สู่ประเทศภายใตก้ารบริหารจดัการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้ง

ดาํเนินการป้องกนักลุ่มเส่ียงและประชาชนทัว่ไปไม่ให้เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดดว้ยการรวมพลงัทุกภาคส่วน

เป็นพลงัแผน่ดินในการต่อสู้กบัยาเสพติด 

2)  มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กบัเจา้หน้าท่ีของรัฐยึดหลกัธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีการปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินยัแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลงัแผ่นดิน

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบติัตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  69/2557 เร่ือง 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวนัท่ี 18 มิถุนายน 2557 และกาํหนดแนวทางการ

ดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงัน้ี 
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2.1)  ทาํการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทาํผิดในอาํนาจหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงานท่ี

เกิดหรือน่าจะเกิดสมํ่าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดท่ีน่าจะเกิดการทุจริต ตาํแหน่งหรือตวัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบและ

วธีิการกระทาํผดิ 

2.2)  กาํหนดแนวทางวธีิการแกไ้ขลดโอกาสและป้องกนัการทุจริตในทุกขั้นตอนท่ีมีความ

เส่ียง 

2.3)  กาํหนดวิธีดาํเนินการท่ีสามารถปฏิบติัให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจงักบัการ

กระทาผิดท่ีปรากฏเห็นเป็นท่ีประจกัษ์อยู่โดยทัว่ไปท่ีทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจา้หน้าท่ีไม่ดาํเนินการใดๆ

เพราะรับผลประโยชน์ 

2.4)  สํารวจและจัดทําข้อมูลการกระทาํผิดท่ีเห็นเป็นท่ีประจักษ์ในพื้นท่ีของแต่ละ

หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตวัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ 

2.5)  จดัทาํขอ้มูลบุคคลนิติบุคคลท่ีไดรั้บงานจดัซ้ือจดัจา้งยอ้นหลงั  5  ปี 

2.6)  จดัทาํขอ้มูลเร่ืองท่ีหน่วยงานร้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวน ดาํเนินคดีกบัผูก้ระ ทาํ

ผิดตามอาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงานนั้นและยงัอยู่ระหวา่งการสอบสวนให้นาแนวทางดงักล่าวมาจดัทาํยุทธศาสตร์

หรือแนวทางการพฒันาหรือโครงการพฒันาบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อเป็นมาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

6.  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2557 - พ.ศ.2560  

(จังหวดัสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบครีีขนัธ์) 

วสัิยทัศน์ 

“ ฐานเพื่อการลงทุนดา้นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเท่ียวเชิงนิเวช ” 

พนัธกจิ 

1. สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรนํ้า เพื่อเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

และการท่องเท่ียว 

2. สร้างระบบเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว พื้นท่ีเศรษฐกิจ และการคา้ชายแดนสู่ AEC 

3. ลดความรุนแรงปัญหาการกดัเซาะชาวฝ่ัง 

4. หยดุการระบาดของแมลงศตัรูพืช (มะพร้าว) 

เป้าประสงค์ 

1. สัตวน์ํ้ามีท่ีอยูอ่าศยัและเพาะพนัธ์ุ 

2. ไม่มีการระบาดของแมลงศตัรูพืช (มะพร้าว) 

3. แหล่งท่องเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจมีความเช่ือมโยงเป็นระบบสู่ AEC 

4. การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลไดรั้บการแกไ้ขอยา่งย ัง่ยนื 

5.  



~ 23 ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลบ้านลาด  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

คร้ังที ่2/2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การสร้างตน้ทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุน 

2. ความเช่ือมโยงของการท่องเท่ียวและพื้นท่ีเศรษฐกิจสู่ AEC 

การกดัเซาะชายฝ่ังทะเล 

7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัเพชรบุรี (พ.ศ.2557 - 2560) 

วสัิยทัศน์  

“ แหล่งผลิตอาหารคุณภาพ และเมืองท่องเท่ียวชั้นนาํของ ASEAN ” 

พนัธกจิ 

1. ผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั ต่อยอด/แปรรูปเชิงสร้างสรรคไ์ด ้

2. พฒันาเชิงบูรณาการใหเ้ป็นจงัหวดัท่ีน่าอยูอ่าศยัและประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

3. ยกระดบัเป็นเมืองท่องเท่ียวชั้นนาํของ ASEAN 

เป้าประสงค์รวม 

1. สินคา้เกษตร - อาหารมีคุณภาพและปลอดภยั เกิดการต่อยอด/แปรรูปสินคา้เชิงสร้างสรรคส์ามารถเพิ่ม

มูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรของจงัหวดั 

2. เป็นจงัหวดัท่ีน่าอยูอ่าศยัและประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

3. เป็นเมืองท่องเท่ียวชั้ นนํา ASEAN โดยเฉพาะสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และเป็นแหล่ง                          

ศึกษาดูงาน - การประชุมสัมมนาสาํคญัระดบัประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

1. สินคา้เกษตร - อาหารมีคุณภาพและปลอดภยั 

2. เมืองน่าอยูแ่ละประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

เมืองท่องเท่ียวชั้นนาํของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงาน – ประชุมสัมมนาสาํคญัระดบัประเทศ 

 

8.  แนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัเพชรบุรี 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา 

1. งานดา้นคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ท่อระบายนํ้ า พฒันา

ระบบจราจร 

2. งานดา้นสาธารณูปโภค พฒันาระบบไฟฟ้า - ประปา พฒันาแหล่งนํ้าคูคลอง และระบบชลประทาน 

3. งานดา้นการผงัเมือง ผงัเมืองเฉพาะ และป้องกนัการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

 แนวทางการพฒันา 
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1. งานดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพใหก้บัประชาชน 

2. งานดา้นสวสัดิการสังคม 

3. งานดา้นการศึกษา 

4. งานดา้นการสาธารณสุข 

5. งานดา้นส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการ 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 แนวทางการพฒันา 

1. งานดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อย 

2. งานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

3. งานดา้นแกไ้ขป้องกนัปัญหายาเสพติด 

 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรม เศรษฐกจิพอเพยีง  

 และการท่องเทีย่ว 

 แนวทางการพฒันา 

1. งานดา้นการส่งเสริมการลงทุน 

2. งานดา้นการพาณิชยกรรม 

3. งานดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

4. งานดา้นการท่องเท่ียว 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 แนวทางการพฒันา 

1. งานดา้นการป้องกนัและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2. งานดา้นการจดัการขยะในชุมชน 

3. งานดา้นการส่งเสริมใหเ้กิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 แนวทางการพฒันา 

1. งานด้านการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปะ วฒันธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โบราณสถาน 

โบราณวตัถุ 

7. ยุทธศาสตร์การพฒันากระบวนการการบริหารจัดการทีด่ีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 แนวทางการพฒันา 

1. งานดา้นการพฒันาการบริหารจดัการท่ีดีในองคก์ร  

2. งานดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกนัการทุจริต 
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3. งานดา้นการปรับปรุงและพฒันาบุคลากรในองคก์ร 

4. งานดา้นการปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และสถานท่ีปฏิบติังาน 

5. งานดา้นการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจการทอ้งถ่ิน  

6. งานดา้นการปรับปรุงและพฒันารายได ้

7. งานดา้นการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

9.  แผนพฒันาอาํเภอบ้านลาด  4  ปี  2558 – 2561 

คําขวญัอาํเภอ  “แตงโมหวาน    อ้อยโรงงาน   ข้าวสารมะลิ   ปลามากมี   

     ผ้าไหมมัดหมี่   ลาํชีไหลผ่าน   ละหานลูกนก” 

1) วสัิยทัศน์  (Vision) 

   “บ้านลาดน่าอยู่    เชิดชูเศรษฐกจิพอเพยีง   

ส่งเสริมการท่องเที่ยว   นําพาคุณภาพชีวติทีด่ี” 

2)  พนัธกจิ (Mission) 

(1)  พฒันาสงัคม ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

(2)  ส่งเสริมการอนุรักษ ์คุม้ครอง บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(3)  พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตาม

หลกัธรรมภิบาล 

(4)  ส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียว 

3)  ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาอาํเภอ 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 1  :  ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการพฒันาการเกษตร      

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  :  ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคมและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  :  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่องแวดลอ้ม 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 4  :  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  :  ยทุธศาสตร์การส่งเสริมศกัยภาพการท่องเท่ียว  

 

10.  แผนพฒันาตําบลบ้านลาด 

 1)  วสัิยทศัน์ตําบล (vision) 

“  ใสใจการบรกิาร ใสใจการบรกิาร   

มบีรหิารจดัการทีด่ีมบีรหิารจดัการทีด่ี  
สาธารณปูโภคครอบคลมุทกุพืน้ที่สาธารณปูโภคครอบคลมุทกุพืน้ที่  

คณุภาพชวีติดถีวนหนา ” 
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2)  พนัธกจิ (Mission) 

 1. ประชาชนไดรั้บความสะดวกและปลอดภยัในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

 2. จดัการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพฒันาท้องถ่ิน และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 3.  พฒันาส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการทรัพยากร 

 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และชุมชนเขม้แข็ง ประชาชนมีความมัน่คง ปลอดภยัในชีวิต           และ

ทรัพยสิ์น และระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 5. ส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจ 

 6. การบริหาร และการบริการประชาชน 

3)  ยุทธศาสตร์การพฒันา 

      1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

      2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

      3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

      4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสวสัดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวติ 

 5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเกษตรและเศรษฐกิจ 

      6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารงานและบริการ 

11.  แผนชุมชน  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600  ลงวนัท่ี 29 มราคม  2559  เร่ือง  แนวทางและ

หลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้อง ถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856  ลงวนัท่ี  12  มีนาคม  2553  เร่ือง  การสนบัสนุนการขบัเคล่ือนแผนชุมชน

สู่การพฒันาทอ้งถ่ินและจงัหวดัแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุก

หมู่บา้น  ชุมชน  มีการจดัทาํแผนชุมชนและพฒันาคุณภาพแผนชุมชน  สําหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพฒันา  

ภายใตก้ระบวนการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินและแผนพฒันาจงัหวดั  เป็นการกาํหนดอนาคตและกิจการพฒันาของ

ชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ดา้นสังคม  ด้านสุขภาพ

อนามยั  ดา้นอนุรักษว์ฒันธรรมและดา้นอ่ืนๆ  ซ่ึงจะมีอยู ่ 3  แบบ  ดงัน้ี  

 1)  แผนทาํเอง   

 2)  แผนขอความร่วมมือ   

3)  แผนขอรับเงินสนบัสนุน 

โดยนาํปัญหาความตอ้งการจากแผนชุมชนท่ีเกินศกัยภาพของชุมชนท่ีจะดาํเนินการเองไดพ้ิจารณาบรรจุไว้

ในแผนพฒันา  แต่หากเกินศกัยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความตอ้งการไปยงัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

และให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาบรรจุในแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัตามอาํนาจหน้าท่ี  
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แผนชุมชนจะตอ้งมีอยา่งนอ้ย  50%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะตอ้งมีการปรับปรุงแผนชุมชนอยา่งนอ้ย

ปีละ  1  คร้ัง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาท่ีชุมชนท่ีเกินศกัยภาพมีหลายดา้นดงัน้ี    

1)  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายนํ้า  ไฟฟ้าส่องสวา่ง 

2)  ดา้นสานต่อแนวทางพระราชดาํริ  เช่นการขดุลอกคู่คลอง  จดัหารเหล่องนํ้าเพื่อการเกษตร 

3)  ดา้นการเกษตร  เช่น  การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการเกษตร  อาชีพต่างๆ   

4)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเท่ียว  การจดัทาํการแข่งขนักีฬา 

5)  ดา้นสังคม/คุณภาพชีวติ  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมัว่สุม  ปัญหายาเสพติด 

6)  ดา้นการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองคก์ร ยงัไม่แข็งแรงพอ 

7)  ดา้นการ... 

 

7)  ดา้นการจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  

8)  ดา้นการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาตํ่าไม่มีความรู้เพียงพอ 

 9)  ดา้นสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบติัใหม่ 

 10) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เช่น  ปัญหาฝุ่ นละออง  กล่ินเหม็น  

11) ดา้นศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

12)  ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  เช่น  ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจดัฝึกอบรม อปพร. 

   

12.  แผนเศรษฐกจิพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํา้)  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600  ลงวนัท่ี 29 มราคม  2559  เร่ือง  แนวทางและ

หลกัเกณฑก์ารจดัทาํและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหนงัสือ  หนงัสือจงัหวดั

นครราชสีมา  ด่วนท่ีสุด ท่ี นม 0023.34/ว 0832  ลงวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2559  เร่ือง  การสํารวจขอ้มูลเพื่อจดัทาํ

แผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง (ดา้นการเกษตรและแหล่งนํ้ า)  โดยให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ความสําคญักบั

การจดัเก็บขอ้มูลเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ินโดยเฉพาะดา้นการเกษตรและแหล่งนํ้ า โดยให้ควสามสําคญักบัขอ้มูล

ดารเกษตร  เช่น ประเภทพืชท่ีปลูก  ตน้ทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นตน้  ขอ้มูลดา้นแหล่งนํ้ า เช่น 

ปริมาณนํ้ าฝน  แหล่งนํ้ าธรรมชาติ  แหล่งนํ้ าท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  เป็นตน้  โดยจดัทาํยุทธศาสตร์หรือแนวทางการ

พฒันาเพื่อประกอบการสนบัสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทอ้งถ่ิน  โดยได้เน้นให้ทอ้งถ่ิน

แกไ้ขปัญหาให้กบัชุมชนเก่ียวกบัดา้นการเกษตรและแหล่งนํ้ า  โดยให้จดัทาํเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  

เทศบาลจึงตอ้งประชาคมทอ้งถ่ินในการจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เพื่อใหชุ้มชนไดเ้สนอโครงการดา้น

เกษตรและแหล่งนํ้าเพื่อเทศบาลจะไดน้าํบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  

ไดร่้วมกบัสมาคมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคม
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องค์การบริหารส่วนตาํบลแห่งประเทศไทย  ดาํเนินการจดัทาํแบบสํารวจขอ้มูลเพื่อจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจ

พอเพียงทอ้งถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้ า) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีขอ้มูล

ปัญหาความตอ้งการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งขอ้มูลในการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้  ทั้งน้ีให้ทอ้งถ่ินอาํเภอร่วมกบั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสาํรวจขอ้มูลใหค้รบในแผนพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงขอ้มูล

ท่ีตอ้งสาํรวจมีดงัน้ี  

 ส่วนท่ี 1 :  ขอ้มูลพื้นฐานของหมู่บา้นชุมชน 

 ส่วนท่ี 2 :  ขอ้มูลดา้นการเกษตร 

 ส่วนท่ี 3 :  ขอ้มูลดา้นแหล่งนํ้าทางการเกษตร 

 ส่วนท่ี 4 : ขอ้มูลดา้นแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช ้(หรือนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 ส่วนท่ี 5 : ความตอ้งการในการทาํเกษตรของหมู่บา้น/ชุมชน และโครงการท่ีหมู่บา้น/ชุมชนเสนอ 

(1) ดา้นเกษตร 

(2) ดา้นแหล่งนํ้าอุปโภค บริโภค 

(3) ดา้นแหล่งนํ้าทางการเกษตร 

วสัิยทัศน์... 

 

 

 

 

1.  วสัิยทศัน์การพฒันาเทศบาลตําบลบ้านลาด 

เทศบาลตาํบลบา้นลาด  ไดก้าํหนดวสิัยทศัน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมาย

ความคาดหวงัท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคตขา้งหนา้ ซ่ึงจะสามารถสะทอ้นถึงสภาพการณ์ของทอ้งถ่ินในอนาคต

อยา่งรอบดา้น  ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มดา้นต่างๆ จึงไดก้าํหนดวสิัยทศัน์  คาดหวงัท่ีจะให้เกิดข้ึน

ในอนาคต  ดงัน้ี 
 

“  ใส่ใจการบริการ ใส่ใจการบริการ   

มีบริหารจดัการที่ดีมีบริหารจดัการที่ดี  

สาธารณูปโภคครอสาธารณูปโภคครอบคลุมทุกพืน้ที่บคลุมทุกพืน้ที่  

คุณภาพชีวติดถ้ีวนหน้า ” 

 

 

 

 

วิสยัทศัน  พนัธกจิ  จดุมุงหมาย  และแนวทาง
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2.  พนัธกจิการพฒันาเทศบาลตําบลบ้านลาด 

 1. ประชาชนไดรั้บความสะดวกและปลอดภยัในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

 2. จดัการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพฒันาท้องถ่ิน และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 3.  พฒันาส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการทรัพยากร 

 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และชุมชนเขม้แข็ง ประชาชนมีความมัน่คง ปลอดภยัในชีวิต           และ

ทรัพยสิ์น และระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 5. ส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจ 

 6. การบริหาร และการบริการประชาชน 

3.  จุดมั่งหมายเพือ่การพฒันา   

 1.  มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ในเขตเทศบาลไดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึง 

 2.  มีการพฒันาการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  สร้างจิตสาํนึกและโอกาสในการอนุรักษฟ้ื์นฟูศาสนา                    และ

วฒันธรรมแก่ประชาชนและเยาวชน 

 3. มีระบบบริการดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

 4. มีการสร้างความเขม้แข็งของครอบครัวและชุมชนตลอดจนการสร้างรายไดเ้พิ่มให้กบัประชาชน ในเขต

เทศบาล มีความพร้อมในการพฒันา ความมัน่คง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น      และความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

 5. การเกษตรมีศกัยภาพและย ัง่ยนื  

 6. มีระบบการบริหารงาน และการบริการท่ีมีคุณภาพ 

 

4.  แนวทางการพฒันาเทศบาลตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาล (พ.ศ.2554 - 2559) 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา 

1. ปรับปรุง และบาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ท่อระบายนํ้า ฯลฯ 

2. พฒันาแหล่งนํ้า และระบบประปาเทศบาล 

3. ขยายเขตการไฟฟ้าใหท้ัว่ถึงพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 

4. จดัทาํผงัเมืองรวม และผงัเมืองเฉพาะ 

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

     แนวทางการพฒันา 

 1.  ส่งเสริมศกัยภาพดา้นการศึกษา 

 2. ส่งเสริมนโยบายแห่งรัฐ 
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 3. การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี     และ

ความเป็นไทย 

 4. ส่งเสริมและพฒันากีฬา นนัทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

 แนวทางการพฒันา 

1. พฒันาระบบบริการสาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

2. เพิ่มความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นสาธารณสุขแก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน 

3. ส่งเสริม พฒันา สร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ               

เพื่อการป้องกนัและลดปัญหามลพิษ 

4. พฒันาระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสวสัดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวติ 

   แนวทางการพฒันา 

1. นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน 

2. เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 

3. จดัสวสัดิการใหก้บัประชาชนอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

4. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

5. พฒันาระบบการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การรักษาความสงบเรียบร้อยความมัน่คงปลอดภยั ในชีวิต

และทรัพยสิ์น 

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเกษตรและเศรษฐกจิ 

 แนวทางการพฒันา 

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรใหเ้ขม้แขง็เพื่อการแข่งขนัดา้นการตลาด 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนผลผลิตทางการเกษตรใหมี้ประสิทธิภาพ 

3. จดัหาอาชีพเสริมเพิ่มรายไดแ้ก่ชุมชน 

6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารงานและบริการ 

 แนวทางการพฒันา 

1. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วม                         ของ

ประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

2. พฒันาศกัยภาพในการบริหารและปฏิบติัการสาํหรับบุคลากรทุกระดบั 

3. พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนอยา่งเสมอภาค เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

4. พฒันาสถานท่ีปฏิบติังานใหเ้หมาะสมจดัหาครุภณัฑท่ี์จาํเป็นต่อการปฏิบติังาน 
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5.  นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านลาด 

นายกเทศมนตรีตาํบลบา้นลาด  ไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยมีสาระสาํคญัท่ีจะยดึถือเป้นแนวทาง

ปฏิบติเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล  ในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชนเป็นสาํคญั  ดงัต่อไปน้ี 

 1.  ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

  1) ปรับปรุงโครงสร้างระบบพื้นฐาน สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ถนน ทางสาธารณะ                           และ

สาธารณูปการในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเพียงพอกบัความตอ้งการของ

ประชาชนและรองรับความเจริญเติบโตของชุมชน 

  2)  ปรับปรุงระบบระบายนํ้าใหดี้ยิง่ข้ึน เพื่อแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมขงั 

  3)  จดัใหมี้การจดัการทางดา้นกายภาพของพื้นท่ีในเขตใหมี้เป็นระเบียบสวยงามควบคู่ไปกบัการจดัทาํผงั

เมืองเฉพาะของเขตเทศบาลตาํบลบา้นลาด 

  4)  ปรับปรุงระบบคมนาคมบริเวณทางแยกต่างๆ โรงเรียน และติดตั้ งกระจกส่องโค้งเพิ่มเติม                      

เพื่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

  5)  จัดหาว ัสดุอุปกรณ์ หรือ สนามในการส่งเสริมการออกกําลังกายแก่ประชาชน รวมทั้ งจัด                         

และปรับปรุงสวนสาธารณะท่ีมีอยูเ่ดิมใหดี้ยิง่ข้ึน 

  6)  ปรับปรุงระบบนํ้ าประปาให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สะอาด มีกําลังการผลิตอย่างพอเพียงกับ

ผูใ้ชบ้ริการ 

 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา การกฬีา 

  1) ก า ร พัฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า เ ด็ ก ป ฐ ม วัย  เพื่ อ เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ข้า รั บ ก า ร ศึ ก ษ า พื้ น ฐ า น                         

โดยจดัหาสวสัดิการในดา้นต่างๆ รวมถึงพฒันาผูมี้หนา้ท่ีพฒันาการเด็กใหมี้ศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 

  2) บริหารจดัการการศึกษาของทอ้งถ่ินในอนาคต ให้สอดคลอ้งกบัระบบการจดัการศึกษาของชาติโดย

การศึกษาขอ้มูลเตรียมความพร้อมหากมีการรับการถ่ายโอนการจดัการศึกษาจากรัฐ 

  3)  สนบัสนุน ส่งเสริม การดาํเนินงานของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 

  4) สนบัสนุนให้ประชาชนท่ีพน้วยัเรียนไดรั้บการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกบัความตอ้งการและ

ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

  5) ส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้รับการศึกษา และการอาชีพด้านต่างๆ จากบุคลากร                

ผูมี้ความรู้ประสบการณ์ตรงและทางดา้นส่ือต่างๆ 

  6)  สนับสนุนให้มีการกีฬา สถานท่ีออกกาํลงักาย และสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอกับความ

ตอ้งการของประชาชน 

  7)  จดัและส่งเสริมการแข่งขนักีฬาพื้นบา้น 

  8)  ส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มของ ชมรม สมาคม เก่ียวกบักีฬาและนนัทนาการ 
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  9)  จดัใหมี้การรณรงคแ์ละเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เด็กเยาวชนและประชาชนในการ   รักการ

กีฬา การออกกาํลงักาย และการนนัทนาการ 

 3. ด้านเศรษฐกจิ และการพฒันาคุณภาพชีวติ 

  1)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหา เสนอแนะรับฟังปัญหาในการพฒันาทอ้งถ่ิน

ทุกระดบั 

  2)  ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ ใหก้บัประชาชนในเขตเทศบาล 

  3)   ส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพการจัดการตลาด                  

ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินในรูปแบบการฝึกอบรมสัมมนาและการทศันศึกษาดูงานดา้นการอาชีพ 

  4)  ส่งเสริมและดาํเนินการดา้นสังคมสงเคราะห์ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ           และ

ผูด้อ้ยโอกาส โดยรับผิดชอบการบริหารดา้นสวสัดิการให้กบัประชาชน เช่น เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ เบ้ียยงัชีพคนพิการ 

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ และการสร้างหรือซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยัให้กบัผูด้อ้ยโอกาส                            และยากจน 

เป็นตน้ 

  5)  ช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัพิบติัทางธรรมชาติทางธรรมชาติ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

เช่น อุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั เป็นตน้ 

 4. ด้านส่ิงแวดล้อม 

  1)  ปรับปรุง กวดขนั ในเร่ืองการศึกษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองให้ดี

ยิง่ข้ึน ตามหลกัการบา้นเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่ามอง 

  2)  ปรับปรุงการจดัเก็บและระบบกาํจดัขยะมูลฝอยใหมี้ประสิทธิภาพมาก ยิง่ข้ึน 

  3)  สร้างจิตสาํนึกและความตระหนกัแก่ประชาชนในการอนุรักษน์ํ้า และส่ิงแวดลอ้ม 

  4)  ส่งเสริมการปลูกและรักษา ตน้ไมใ้นเขตเทศบาลเพื่อเป็นการรักษาดุลทางธรรมชาติ 

 5.  ด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และประเพณขีองท้องถิ่น 

  1)  สนบัสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณีท่ีมีคุณค่าของทอ้งถ่ินให้คงอยู่  และเป็นท่ี

ยอมรับแก่บุคคลโดยทัว่ไป โดยการจดักิจกรรม หรือการสนบัสนุนงบประมาณ 

  2)  สนบัสนุนการดาํเนินงานในประเพณีของทอ้งถ่ินให้รู้จกัโดยแพร่หลายและคงอยู่สืบไป โดยการจดั

กิจกรรมเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในเขตเทศบาล 

 6.  ด้านการเมือง การบริหาร และการพฒันาบุคลากรของท้องถิ่น 

  1)  ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล ดํา เนินการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ                              

พระเจา้อยูห่วั โดยเฉพาะเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง รู้รักสามคัคี 

  2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลให้มากท่ีสุดในรูปแบบ              

การรับรู้ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น หรือเขา้ร่วมทาํงานกบัเทศบาลในกิจกรรมต่าง ๆ อนัจะทาํให้เกิดความ

เขา้ใจและสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนรักหวงแหนทอ้งถ่ิน 
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  3)  ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจและรักษาสิทธิ            

และหน้าท่ีของตนเอง และปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามความคาดหวงัของทางราชการ โดยการจัดทําเอกสาร

ประชาสัมพนัธ์ทุกรูปแบบใหม้ากท่ีสุด 

  4)  ปรับปรุงเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นการบริหารทุกรูปแบบ เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้

อยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสนองตอบความตอ้งการของประชาชนใหม้ากท่ีสุด 

  5)  ปรับปรุงและพฒันาการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและสามารถจดัเก็บภาษีให้ทัว่ถึง 

ถูกตอ้ง รัดกุม และเป็นธรรมมากท่ีสุดในรูปแบบการปรับปรุงแห่งรายได ้วิธีการหารายได ้หรือวิธีการจดัเก็บรายได้

โดยใชแ้ผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นเป็นหลกั 

  6)  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้ความรู้ ความสามารถโดยเฉพาะด้านวิทยาการ               

และเทคนิคใหม่ ๆ และการสนบัสนุนดา้นการศึกษา เพื่อให้สามารถนาํความรู้มาปฏิบติังานในหนา้ท่ีรับผิดชอบได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  7)  ปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และสถานท่ีปฏิบัติงาน โดยการจดัซ้ือจัดหาให้เพียงพอ 

ทนัสมัย เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด ตามกําลัง

ความสามารถดา้นงบประมาณของเทศบาล 

 7.  ด้านยาเสพติด 

1)   ส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ีโดยจดักิจกรรมต่าง ๆ พร้อม

สนบัสนุนงบประมาณหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปราบปรามยาเสพติด 

 

**************************** 
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ส่วนที่ 3 

 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

เทศบาลตาํบลบา้นลาด  ไดก้าํหนดเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใชเ้ป็นส่ือสําหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใชใ้น

การรวบรวมขอ้มูลแผนพฒันาท่ีไดก้าํหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  ขอ้มูลดงักล่าวเป็นไดท้ั้งขอ้มูลเชิง

ปริมาณ  และขอ้มูลเชิงคุณภาพ  มีความจาํเป็นและสําคญัในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจาก

แผนพฒันา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวดัคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพฒันาเพื่อ

ความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตวับ่งช้ีของการปฏิบติังาน  แบบบนัทึกขอ้มูล  แบบรายงาน  

เพื่อนาํไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ้ิโดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกบับริบทของทอ้งถ่ิน  โดย

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตาํบลบา้นลาด  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คร้ังท่ี 2/2561  (ระหวา่งเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ถึง กนัยายน 2562)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยไช้

แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดงัน้ี   

 

1.  ลกัษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

 เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลการปฏิบติังานหรือประเมินผลการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ  ซ่ึงสามารถแสดงผล

การวดัหรือประเมินผลการวดัในรูปขอ้มูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะทอ้นประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบติังาน  ซ่ึง

สามารถ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพฒันากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/

แผนงาน  ซ่ึงตวับ่งช้ีการปฏิบติังานจะเป็นการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยันํ้ าเขา้ (Input) กระบวนการ (processes)  

ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อนัจะช่วยในการวิเคราะห์การดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึน  ตลอดจนใช้เป็น

ขอ้มูลในการปรับปรุงการทาํงานต่อไปเง่ือนไขสาํคญัของตวัแบบบ่งช้ีการปฏิบติัก็คือ การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการกาํหนดตวับ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั  ตลอดจนการใชต้วั

บ่งช้ีเหล่านั้นในการดาํเนินการช่วยในการตดัสินใจได้ต่อไป การใช้ตวับ่งช้ีการปฏิบติังานจะเร่ิมจาการกาํหนด

เป้าหมายในการปฏิบติัและแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดไวใ้นบางแผนงานอาจมีการ

กาํหนดระบบเตือนภยัล่วงหน้า (eariy warning system)  เพื่อให้ทราบขอ้ผิดพลาดจากการดาํเนินการท่ีเกิดข้ึนว่า

เป็นไปตามแนวทางท่ีไดว้างไวห้รือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบ

รายละเอียดของขอ้มูลท่ีจาํเป็น    

 

ผลการตดิตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตวับ่งช้ีการปฏิบัตงิาน 

(Performance  Indicators) 
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2.  ความสําคัญของการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

2.1  ทาํให้ทราบไดว้า่ส่ิงท่ีไดด้าํเนินการไปนั้นมีความกา้วหนา้มากนอ้ยเพียงใด สําเร็จหรือไม่สําเร็จเพราะ

เหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม่  

2.2  สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ไดว้า่อะไรจะเกิดข้ึน  ต่อไปในอนาคตผูท่ี้ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะ

หาวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนได้ทนัต่อ เหตุการณ์ หรือแมว้่าเหตุการณ์จะส้ินสุดแลว้ก็ตาม ผลการประเมิน

ตวัช้ีวดัท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบติังานในอนาคต เพื่อใหก้ารปฏิบติังานต่อไปประสบผลสําเร็จ

ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

2.3  เพื่อนาํไปสู่การพฒันาวธีิการปฏิบติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีดีข้ึน 

2.4  เป็นเคร่ืองมือในการวดัประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทาํงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการ

จดัสรรเงินรางวลั (Bonus) แก่ขา้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวงัวา่จะเป็นเคร่ืองมือกระตุน้

ใหข้า้ราชการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม  

 

3.  วตัถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

3.1  เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของการจดัทาํแผนพฒันา 

3.2  เพื่อใหท้ราบถึงผลการนาํแผนพฒันาไปปฏิบติั 

3.3  เพื่อใหท้ราบถึงผลกระทบของการดาํเนินโครงการ     

 

4.  ข้ันตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  
4.1  กาํหนดตวับ่งช้ีการปฏิบติังาน 
4.2  กาํหนดเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี 
4.3  ดาํเนินการประเมินตามตวับ่งช้ี 
4.4  สรุปผลการประเมินตามตวับ่งช้ี 
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4.1  การกาํหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  ดังนี้ 

 (1)  แผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2559–2563) และทีเ่ปลีย่นแปลง ฉบับที ่1  ดังนี ้ 

               ตวับ่งช้ีท่ี  1  :  ขั้นตอนการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ (5  คะแนน) 

ตวับ่งช้ีท่ี  2  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (5  คะแนน)     

 (2)  แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2564)   

ตวับ่งช้ีท่ี  3  :  ขั้นตอนการจดัทาํแผนพฒันาสามปี (5  คะแนน) 

ตวับ่งช้ีท่ี  4  :  คุณภาพแผนพฒันาสามปี (5  คะแนน)    

(3)  การนําแผนไปปฏิบัติ 

ตวับ่งช้ีท่ี  5  :  การดาํเนินโครงการ (5  คะแนน) 

ตวับ่งช้ีท่ี  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาํเนินโครงการ (5  คะแนน) 

4.2  กาํหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  30  คะแนน    =  ดีมาก 

คะแนน  25   ข้ึนไป  =  พอใช ้

ตํ่ากวา่  20     =   ตอ้งปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 1   :  ข้ันตอนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 

เกณฑ์ตัวช้ีวดั  :   มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
  มีการดาํเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน)   ได ้ 5  คะแนน 

  มีการดาํเนินการ 8 – 9  ขั้นตอน     ได ้ 4  คะแนน 

  มีการดาํเนินการ 6 – 7  ขั้นตอน   ได ้ 3  คะแนน 

  มีการดาํเนินการไม่ถึง 6  ขั้นตอน   ไม่ไดค้ะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที ่1 : ข้ันตอนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   5    

คะแนนทีไ่ด้   5   . 

ลาํดับที ่ การดําเนินการ มีการดําเนินการ 

(ใส่เคร่ืองหมาย ) 

1 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน  ส่วนราชการและ

รัฐวสิาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแจง้แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน  รับทราบปัญหา  

ความตอ้งการ  ประเด็นการพฒันา  และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนความ

ช่วยเหลือทางวชิาการ  และแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี เพื่อ

นาํมากาํหนดแนวทางการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  โดยใหน้าํขอ้มูล

พื้นฐานในการพฒันามาจากหน่วยงานต่างๆ และขอ้มูลในแผนชุมชนมา

พิจารณาประกอบการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  

 

2 คณะกรรมการมีการกาํหนดแนวทางการพฒันา    

3 คณะกรรมการไดน้าํขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ขอ้มูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การ

พฒันา 

 

4 มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร์  

5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมทอ้งถ่ิน  

6 มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศกัยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  

7 มีการจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ  

8 มีการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนในการจดัทาํร่างแผนยทุธศาสตร์  

9 มีการประชุมคณะกรรมการพฒันาพิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์  

10 ผูบ้ริหารประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันาไดท้นัภายในเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2558   

 

มีการดําเนินการครบ  10  ข้ันตอน   
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ตัวบ่งช้ีที ่ 2   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 

เกณฑ์ตัวช้ีวดั  :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพจิารณาการจัดทาํแผน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  100  คะแนน    ได ้ 5  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  90 – 99  คะแนน  ได ้ 4  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  80 – 89  คะแนน  ได ้ 3  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณาตํ่ากวา่  80   คะแนน  ไม่ไดค้ะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 2   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 

คะแนนเต็ม   5    

คะแนนทีไ่ด้   5   . 

แผนพฒันา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนทีไ่ด้ 

แผนยทุธศาตร์การพฒันา 

(พ.ศ. 2559 – 2563 

การประเมินคุณภาพ 

ของแผน 

100  คะแนน 5 

 

 

รายละเอยีดผลการประเมนิคุณภาพของแผน 

แนวทางการพจิารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2559 – 2563)  

ของเทศบาลตาํบลบ้านลาด 

ประเดน็การพจิารณา คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1.  ข้อมูลสภาพทัว่ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 10 10 

2.  การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 25 

3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 

3.1  วสิยัทศัน ์ (5) (5) 

3.2 พนัธกิจ (5) (5) 

3.3  ประเด็นยทุธศาสตร์ (10) (10) 

3.4  เป้าประสงคข์องแต่ละยทุธศาสตร์ (5) (5) 

3.5  ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (15) (15) 

3.6  กลยทุธ์ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (10) (10) 

3.7  บญัชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์ (15) (15) 

รวม 100 100 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 3   :  ข้ันตอนการจัดทาํแผนพฒันาสามปี  

เกณฑ์ตัวช้ีวดั  :   มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
  มีการดาํเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน)   ได ้ 5  คะแนน 

  มีการดาํเนินการ 8 – 9  ขั้นตอน     ได ้ 4  คะแนน 

  มีการดาํเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน   ได ้ 3  คะแนน 

  มีการดาํเนินการไม่ถึง 6  ขั้นตอน   ไม่ไดค้ะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3 : ข้ันตอนการจัดทาํแผนพฒันาสามปี  

คะแนนเต็ม   5    

คะแนนทีไ่ด้   5   . 

ลาํดับที ่ การดําเนินการ มีการดําเนินการ 

(ใส่เคร่ืองหมาย ) 

1 กาํหนดสัดส่วนในการจดัประชุมประชาคมตามหนงัสือ ตามหนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 

2559  เร่ือง  แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัทาํและประสานแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

 

2 มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมประชาคมทอ้งถ่ินมากกวา่ร้อยละ 60 ของสัดส่วน  

3 มีการกาํหนดประเด็นหลกัการพฒันา  กรอบยทุธศาสตร์และแนวทางการ

พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัรวมทั้งวสิัยทศัน์  พนัธ

กิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

4 มีการทบทวนแผนพฒันา  

5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมทอ้งถ่ิน  

6 มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศกัยภาพมาบรรจุในแผนพฒันา  

7 มีการจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ  

8 มีการดาํเนินการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนในการจดัทาํร่าง

แผนพฒันา 

 

9 มีการประชุมคณะกรรมการพฒันาพิจารณาร่างแผนพฒันา  

10 ผูบ้ริหารประกาศใชแ้ผนพฒันาไดท้นัภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559  

มีการดําเนินการครบ  10  ข้ันตอน   
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ตวับ่งช้ีที ่ 4   :  คุณภาพแผนพฒันาสามปี  

เกณฑ์ตวัช้ีวดั  :   มกีารดาํเนินการตามประเดน็การพจิารณาการจดัทาํแผน  คะแนนเตม็ 5 คะแนน 

  ประเดน็การพิจารณา  100  คะแนน    ได ้ 5  คะแนน 

  ประเดน็การพิจารณา  90 – 99  คะแนน  ได ้ 4  คะแนน 

  ประเดน็การพิจารณา  80 – 89  คะแนน  ได ้ 3  คะแนน 

  ประเดน็การพิจารณาตํ่ากวา่  80  คะแนน  ไม่ไดค้ะแนน 

ผลการตดิตามและประเมนิ 

ตวับ่งช้ีที ่ 4   :  คุณภาพแผนพฒันาสามปี 

คะแนนเตม็   5    

คะแนนทีไ่ด้   4   . 

แผนพฒันา การตดิตามและประเมนิ คะแนนประเมนิ คะแนนทีไ่ด้ 

แผนพฒันาสามปี 

(พ.ศ. 2560 – 2562) 

การติดตามและประเมินผล

โครงการสาํหรับแผนพฒันาเพ่ือ

ความสอดคลอ้งของยทุธศาสตร์

และโครงการ 

98  คะแนน 4 

รายละเอยีดผลการตดิตามและประเมนิผลโครงการสําหรับแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  

เพือ่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเดน็การพจิารณา  คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพฒันา   10 10 

2. การประเมนิผลการนาแผนพฒันาสามปีไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ  10 9 

3. การประเมนิผลการนาแผนพฒันาสามปีไปปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ  10 9 

4. แนวทางการพฒันาและยุทธศาสตร์การพฒันา  10 10 

5. โครงการพฒันาประกอบด้วย  60 60 

   5.1 ความชดัเจนของช่ือโครงการ  5 5 

   5.2 กาํหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ  5 5 

   5.3 จาํนวนวตัถุประสงคมี์ความเหมาะสมกบัโครงการ  3 3 

   5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณไดถู้กตอ้ง  5 5 

   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้ง ต่อเน่ืองกบัระยะเวลาปี (3 ปี)  3 3 

   5.6 งบประมาณมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 4 

   5.7 มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวธีิการงบประมาณ  5 5 

   5.8 มีงบประมาณท่ีผา่นมา 3 ปียอ้นหลงั ตามความเป็นจริง  3 3 

   5.8 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ  5 5 

   5.10 มีการกาํหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  5 5 

   5.11 ตวัช้ีวดั (KPI) วดัไดถู้กตอ้งตามหลกัของการจดัทาํโครงการ  4 4 

   5.12 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัโครงการ  5 5 

   5.13 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์  5 5 
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   5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลกัสอดคลอ้งกบั แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 3 

รวม 100 98 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5  :  การดําเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การดําเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  ดาํเนินการไดม้ากกวา่ร้อยละ 50    ได ้ 5  คะแนน 

  ดาํเนินการไดม้ากกวา่ร้อยละ 40  ได ้ 4  คะแนน 

  ดาํเนินการไดร้้อยละ 30 ข้ึนไป  ได ้ 3  คะแนน 

  ดาํเนินการไดต้ํ่ากวา่ร้อยละ 30  ไม่ไดค้ะแนน 

     

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5  :  การดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   5    

คะแนนทีไ่ด้   0   . 

การดําเนินการ จํานวน

โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 255 - - 

แผนการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

235 92.16 - 

เทศบญังบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

235 100 - 

การดาํเนินงานจริง ประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  (ระหวา่งตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 

2560) 

56 21.96 0 

 

หมายเหตุ  :  คํานวณร้อยละจากแผนพฒันาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 

เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายทีเ่กดิขึน้ คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได ้ 5  คะแนน 

  มีผลกระทบ  1  โครงการ   ได ้ 4  คะแนน 

  มีผลกระทบ 2 – 3  โครงการ  ได ้ 3  คะแนน 

  มีผลกระทบมากกวา่ 3  โครงการ  ไม่ไดค้ะแนน 

  

ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   5    

คะแนนทีไ่ด้   5   . 

โครงการทีด่ําเนินการ จํานวน

โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการท่ีดาํเนินการ 

(ตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560)   
56 ไม่มีผลกระทบ 5 
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4.4  สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ี 

ลาํดับที ่ ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1 ขั้นตอนการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ 5 5 

2 คุณภาพแผนยทุธศาสตร์ 5 5 

3 ขั้นตอนการจดัทาํแผนพฒันาสามปี 5 5 

4 คุณภาพแผนพฒันาสามปี 5 4 

5 การดาํเนินโครงการ 5 0 

6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาํเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 30 24 

 

 

ข้อคิดเห็น   
จากสรุปผลการประเมินตวับ่งช้ีการปฏิบติังาน  คะแนนท่ีได ้ 24  คะแนน  ซ่ึงตํ่ากวา่  25  คะแนน  คือตอ้ง

ปรับปรุง  โดยคะแนนท่ีมีค่านอ้ยคือ  ตวับ่งช้ีท่ี 5  การดาํเนินโครงการ  ได ้ 0  คะแนน  จากคะแนนเตม็  5  คะแนน   

 

ข้อเสนอแนะ   

เพื่อให้การดาํเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดเอาไวใ้นแผนพฒันา  จึงเห็นควรผูบ้ริหาร

เร่งรัดการดาํเนินโครงการ  เน่ืองจากในคร่ึงปีงบประมาณ  เทศบาลสามารถดาํเนินการไดเ้พียงร้อยละ  21.96  อาจจะ

ทาํให้ส้ินปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถดาํเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาได ้ และ

อาจทาํให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดาํเนินงาน  เพราะไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญาให้กบัประชาชนไดต้าม

ความตอ้งการสูงสุดของประชาชน   
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ช่ือโครงการ : .............................................................................................................................................. 

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

ผู้รับผดิชอบโครงการ  :  ช่ือ-สกุล .................................................ตาํแหน่ง .............................................. 
 

สังกดั : สํานัก/กอง ................................................................................................................................... 

 

คําอธิบาย  :  ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องทีเ่ลอืก 

ลาํดับที ่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งช้ี) ไช่ ไม่ไช่ 

1 เป็นโครงการท่ีประชาคมทอ้งถ่ินเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน

ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ดา้นการเกษตรและ

แหล่งนํ้า) ท่ีเกินศกัยภาพของชุมชน  

  

2 เป็นโครงการท่ีอยูใ่นแผนพฒันา   

3 สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาของเทศบาล   

4 ไดด้าํเนินโครงการ   

5 ดาํเนินโครงการตามหว้งเวลาท่ีกาํหนดเอาไวใ้นแผนการดาํเนินงาน   

6 งบประมาณเพียงพอในการดาํเนินโครงการ    

7 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  50  ข้ึนไดรั้บประโยชน์   

8 การเบิกจ่ายงบประมาณไดร้้อยละ 50 ข้ึนไป   

9 มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินโครงการ 

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

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

  

10 ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการร้อยละ 50 ข้ึนไป   

 

 

แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานรายโครงการ 

(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
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**************************  



~ 45 ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลบ้านลาด  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

คร้ังที ่2/2561   

ส่วนที่  4 

 

 
 

 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

เทศบาลตาํบลบา้นลาด  ไดก้าํหนดเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใชเ้ป็นส่ือสําหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใชใ้น

การรวบรวมขอ้มูลแผนพฒันาท่ีไดก้าํหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  ขอ้มูลดงักล่าวเป็นไดท้ั้งขอ้มูลเชิง

ปริมาณ  และขอ้มูลเชิงคุณภาพ  มีความจาํเป็นและสําคญัในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจาก

แผนพฒันา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวดัคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพฒันาเพื่อ

ความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตวับ่งช้ีของการปฏิบติังาน  แบบบนัทึกขอ้มูล  แบบรายงาน  

เพื่อนาํไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ้ิโดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกบับริบทของทอ้งถ่ิน  โดย

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตาํบลบา้นลาด  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คร้ังท่ี 2/2561  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  1 – 3/1 (แบบอื่นๆ : ตาม

คู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการ

ติดตามและประเมินผล  ดงัน้ี 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตามแบบ 1 – 3/1 

(แบบอืน่ๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพฒันา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1 – 3/1 

(แบบอืน่ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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แบบที ่ 1  การกาํกบัการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คําช้ีแจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดย

จะทาํการประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลงัจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์แลว้ 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลตําบลบ้านลาด................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 

ไม่มีการ

ดําเนินการ 

1  คณะกรรมการพฒันาเทศบาล 

1.1  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล   

1.2  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัทาํแผนพฒันา

เทศบาล 

  

1.3  มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ   

1.4  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล   

1.5  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล   

1.6  มีคณะกรรมการพฒันาเทศบาลร่วมกบัประชาคมทอ้งถ่ิน และร่วมจดัทาํ

ร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

  

2  การจัดทาํแผนพฒันาเทศบาล 

2.1  มีการรวมรวมขอ้มูลและปัญหาสาํคญัของเทศบาลมาจดัทาํฐานขอ้มูล   

2.2  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผน   

2.3  มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ

พฒันาเทศบาล 

  

2.4  มีการกาํหนดวสิัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาเทศบาลท่ีสอดคลอ้งกบั

ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

  

2.5  มีการกาํหนดวสิัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาเทศบาลท่ีสอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

  

2.6  มีการกาํหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   

2.7  มีการกาํหนดเป้าหมายการพฒันาเทศบาล   

2.8  มีการกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   

2.9  มีการกาํหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันา   

2.10 มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา   

2.12 มีการจดัทาํบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   

2.13 มีการกาํหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์   
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แบบที ่2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพฒันา  

คําช้ีแจง  :  แบบที่  2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามผลการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา  5  ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)  โดยมีกาํหนดระยะเวลาใน

การติดตามและรายงานผลการดาํเนินงานทุกๆ  3  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ 6  เดือน  โดยเร่ิมตั้งแต่ส้ินสุด

โครงการ  เดือน  ตุลาคม  2559 – กนัยายน  2560 

 

ส่วนที ่ 1    ข้อมูลทัว่ไป 

1.1  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตําบลบ้านลาด 

1.2  รายงานผลการดําเนินงานระยะ  6  เดือน (เดือนตุลาคม  2559 – มีนาคม  2560) 

   

ส่วนที ่ 2  ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันา   
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แบบที ่ 3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 

               การพฒันา 

คําช้ีแจง  :  แบบที่  3/1  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาํเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามยุทธศาสตร์ท่ีกาํหนดไวภ้ายใตแ้ผนยุทธศาสตร์ 5  ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  โดยมีกาํหนด

ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาํเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 6  เดือน  โดยเร่ิมตั้งแต่

ส้ินสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2559 – กนัยายน  2560 

ส่วนที ่ 1    ข้อมูลทัว่ไป 

1.1  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตําบลบ้านลาด 

1.2  รายงานผลการดําเนินงานระยะ  6  เดือน  (เดือนตุลาคม  2559 – มีนาคม  2560) 

ส่วนที ่ 2  ยุทธศาสตร์การพฒันาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

    ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจํานวนโครงการทีไ่ด้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

จํานวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน

แผนพฒันา

สามปี 

บรรจุในเทศ

บัญญตัิ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ  

1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสานต่อแนวทาง

พระราชดาํริ 
- - - 

2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา 11 11 4.31 

3.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเกษตรกร 1 1 0.39 

4.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม 17 16 6.27 

5.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข 7 7 2.75 

6.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 18 6 2.35 

7.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว  ศาสนา - 

วฒันธรรมประเพณีและกีฬา 
13 13 5.10 

8.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 169 167 65.50 

9.  ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์น 
11 8 3.14 

10. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 
8 6 2.35 

รวม 255 235 92.16 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     พ.ศ. 2548  

หมวด 6  ขอ้ 29  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ้ 13  และขอ้ 14  ประกอบกบัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0703  ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์  2558  เร่ือง  แนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัทาํและประสาน

แผนพฒันาสามปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600  

ลงวนัท่ี  29  มกราคม  2559  เร่ือง  แนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัทาํและประสานแผนพฒันาสามปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  จะตอ้งดาํเนินการการวดัคุณภาพแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (แผนยุทธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2560 – 

2564)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  เพื่อความสอดคลอ้ง

ของยทุธศาสตร์และโครงการ    
 

ดงันั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพฒันาของเทศบาลตาํบลบ้านลาด  เป็นไปด้วยความ

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาเทศบาลตาํบลบา้นลาด  จึงไดด้าํเนินการวดัคุณภาพแผนยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2560 – 2564)  และ

การติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  เพื่อความสอดคล้องของ

ยทุธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
   

1.  สรุปผลการวดัคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2560 – 2564)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0703  ลงวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์  2558  เร่ือง  

แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัทาํและประสานแผนพฒันาสามปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  

แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาสามปี และ ขอ้ 7  การวดัคุณภาพ

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน ตามนยัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 4830  ลงวนัท่ี  22  พฤศจิกายน  

2556  และการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ให้เป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

(1) การวดัคุณภาพแผนพฒันาท้องถ่ิน  ให้ดาํเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนั นับแต่วนัประกาศใช้

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน และดาํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดไวต้ามนยัหนงัสือดงักล่าวขา้งตน้และเอกสารคาํอธิบาย

แนวทางปฏิบติัตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4   

การตดิตามและประเมนิผลในเชงิปริมาณ 
ตามแบบตดิตามและประเมนิคณุภาพแผนพฒันา

 ิ่  
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(2)  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการฯ สามารถนาํเอาผลการวดัคุณภาพของ

แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ไดต้ามความเหมาะสม เพื่อ

รวบรวมรายงานใหผู้บ้ริหารทราบ และเป็นขอ้มูลในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตาํบลบา้นลาด  ไดด้าํเนินการวดัคุณภาพแผน

ยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2559 – 2563)  ภายใน 15 วนั  นบัแต่วนัประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดงักล่าว  โดยได้

ดาํเนินการวดัคุณภาพแผนเม่ือวนัองัคารท่ี  7  กรกฎาคม  2558 เวลา 09.00 น.       ณ  สํานกังานเทศบาลตาํบลบา้น

ลาด  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพฒันา  โดยสรุปผลการวดัคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

 

การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพจิารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2559 – 2563) 

ของเทศบาลตําบลบ้านลาด 

ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1.  ข้อมูลสภาพทัว่ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 

2.  การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 25 

3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 

3.1  วสิัยทศัน์ (5) (5) 

3.2  พนัธกิจ (5) (5) 

3.3  ประเด็นยทุธศาสตร์ (10) (10) 

3.4  เป้าประสงคข์องแต่ละยทุธศาสตร์ (5) (5) 

3.5  ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (15) (15) 

3.6  กลยทุธ์ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (10) (10) 

3.7  บญัชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ (15) (15) 

รวม 100 100 

 

 

2.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  เพื่อความสอดคล้อง

ของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600  ลงวนัท่ี  29  มกราคม  2559  เร่ือง  

แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัทาํและประสานแผนพฒันาสามปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  

หน้า 20  ขอ้ 4.3  วรรค 3  ให้ใชแ้นวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินแนวทางการ

พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพฒันาโดยดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 45  วนั นบัแต่วนัท่ีประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี  (แนว

ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพฒันาสามปีเพื่อความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร์

และโครงการ  หนา้ 21) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตาํบลบ้านลาด  ได้ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลโครงการสําหรับแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ

โครงการ  ภายใน 45  วนั  นบัแต่วนัประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี  โดยไดด้าํเนินการติดตามและประเมินผลเม่ือวนั

พฤหัสบดีท่ี  16  มิถุนายน  2559  (เวลา  09.00 น.)  ณ  สํานักงานเทศบาลตาํบล  บา้นเหล่ือม  ตามแนวทางการ

พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพฒันาสามปีเพื่อความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร์และ

โครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

แนวทางการพจิาณณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพฒันาสามปี  

(พ.ศ. 2560 – 2562) เพือ่สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเดน็การพจิารณา  คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพฒันา   10 10 

2. การประเมนิผลการนาแผนพฒันาสามปีไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ  10 9 

3. การประเมนิผลการนาแผนพฒันาสามปีไปปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ  10 9 

4. แนวทางการพฒันาและยุทธศาสตร์การพฒันา  10 10 

5. โครงการพฒันาประกอบด้วย  60 60 

   5.1 ความชดัเจนของช่ือโครงการ  5 5 

   5.2 กาํหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ  5 5 

   5.3 จาํนวนวตัถุประสงคมี์ความเหมาะสมกบัโครงการ  3 3 

   5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณไดถู้กตอ้ง  5 5 

   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอ้ง ต่อเน่ืองกบัระยะเวลาปี (3 ปี)  3 3 

   5.6 งบประมาณมีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 4 

   5.7 มีการประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวธีิการงบประมาณ  5 5 

   5.8 มีงบประมาณท่ีผา่นมา 3 ปียอ้นหลงั ตามความเป็นจริง  3 3 

   5.8 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ  5 5 

   5.10 มีการกาํหนดตวัช้ีวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  5 5 

   5.11 ตวัช้ีวดั (KPI) วดัไดถู้กตอ้งตามหลกัของการจดัทาํโครงการ  4 4 

   5.12 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัโครงการ  5 5 

   5.13 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์  5 5 

   5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลกัสอดคลอ้งกบั แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 3 

รวม 100 98 
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ส่วนที่  5 

 
 

 

 

 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     พ.ศ. 2548  

หมวด 6  ขอ้ 29  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ้ 13  และขอ้ 14  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินในฐานะหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ

หน้าท่ีส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีการบริหารกิจการบา้นเมือง  ท่ีดี ยึดหลกัธรรมาภิบาลและปรับ

ระบบการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ ทนัสมยัสามารถตอบสนองความตอ้งการประชาชน  เพื่อให้การดาํเนินงานมุ่งสู่

เป้าหมายดงักล่าว กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดริ้เร่ิมโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจดัการเพื่อการ

วางแผนและประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-Plan) ซ่ึงเป็นระบบปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ภายใตแ้นวคิดการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม  ให้องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งน้ี ไดมี้การดาํเนินงานมาอยา่งต่อเน่ือง

ถึงปัจจุบนั 

 

 เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านลาด   ประจําปีงบประมาณ                  

พ.ศ. 2561  คร้ังท่ี 2/2561   เป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอ้สั่ง

การของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินดงักล่าว  เทศบาลตาํบลบา้นลาด  จึงไดด้าํเนินการนาํเขา้ขอ้มูลแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในระบบ e-plan  และไดน้าํขอ้มูลในระบบอีแพลน

ดงักล่าวมาใชใ้นการติดตามและประเมินผลแผนคร้ังน้ี  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน e-plan ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คร้ังที ่2/2561   

 (www.dla.go.th) 

ผลการตดิตามและประเมนิผลดวยระบบ e-
l  

 
 

http://www.dla.go.th/
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ส่วนที่  6 

 

 

กรรมวิธีการติดตามและประมินผล  คือจะตอ้งศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัยุทธศาสตร์  ซ่ึงเป็นการตรวจดู

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพยสิ์นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน  

โดยดาํเนินตรวจสอบทรัพยสิ์นต่างๆ มีอยูจ่ริงหรือไม่ สภาพของทรัพยสิ์นนั้นเป็นเช่นไร รวมทั้ง  ถนนรางระบายนํ้ า  

หนอง  คลอง  สระ  สวนสาธารณะ  เป็นตน้  วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นน้ีตอ้งมีการเก็บ  วิเคราะห์ขอ้มูล 

(data analysis)  ทั้งน้ี  เทศบาลตาํบลบา้นลาดไดมี้การดาํเนินการติดตามและประเมินผลทรัพยสิ์นของเทศบาล  ดงัน้ี 

1. ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 

 1.1  ส่ิงก่อสร้าง 

อาคาร  มีจํานวน  3  หลงั  ดังนี ้

  (1)  อาคารสาํนกังาน 

(2)  อาคารศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(3)  อาคารการประปาฝ่ายผลิต 

  ผลการติดตามและประเมินผล 

   -  อาคาร (1) – (3) ยงัสามารถใชป้ระโยชน์ตามปกติ   

  ถนนและรางระบายนํา้ในความรับผดิชอบของเทศบาล 

   (1)  ถนนแอสฟัลทติ์ก  จาํนวน  5  สาย 

  (2)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จาํนวน  79  สาย   

  (3)  ถนนหินคลุก  จาํนวน 1 สาย 

(4)  รางระบายนํ้า 

   ผลการติดตามและประเมินผล 

   -  ถนนสึกกร่อน  จาํนวน  2  สาย  แต่ก็สามารถสัญจรไปมาไดต้ามปกติ     

   -  รางระบายนํ้ าบางสายมีดินและเศรษฐขยะเป็นจาํนวนมาก เทศบาลได้แก้ไขปัยหาโย

ดาํเนินการลอกและทาํความสะอาดรางท่ีเกิดปัญหา 

2.   ครุภัณฑ์   

 2.1  ครุภัณฑ์สํานักงาน 

  (1)  ป้ายช่ือซอยและป้ายชุมชน จาํนวน 29  ป้าย 

  (2)  ป้ายสาํนกังาน  จาํนวน  1  ป้าย 

  (3)  ป้ายแนะนาํสถานท่ี   จาํนวน  5  ป่าย 

  (4)  ป่ายประชาสัมพนัธ์การเสียภาษี  จาํนวน  4  ป้าย 

ผลการตดิตามและประเมนิผล
ทรพัยสนิ 
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  (5)  ซุม้รูปเรือสุพรรณหงส์  จาํนวน  2  ซุม้ 

  (6)  เคร่ืองพิมพดี์ด  จาํนวน  1  เคร่ือง 

  (7)  เคร่ืองปรับอากาศ  จาํนวน  15  เคร่ือง 

  (8)  ตูส้าขาโทรศพัท ์ จาํนวน  1 เคร่ือง 

  (9)  เคร่ืองโทรศพัท ์ จาํนวน  3  เคร่ือง 

  (10)  เคร่ืองโทรสาร  จาํนวน  1  เคร่ือง 

  (11)  ตูนิ้รภยั  จาํนวน  1  หลงั 

  (12)  เคาร์เตอร์  จาํนวน  1  ตวั 

  (13)  พดัลมตั้งพื้น  จาํนวน  7   ตวั 

  (14)  พดัลมติดผนงั  จาํนวน  4  ตวั 

  (15)  พดัลมตั้งพื้นสามขา  จาํนวน  2  ตวั 

  (16)  พดัลมระบายอากาศ  จาํนวน  2  ตวั 

  (17)  พดัลมสไลด ์ จาํนวน  1  ตวั 

  (18)  ถงัเก็บนํ้าไฟเบอร์กลาส  จาํนวน  10  ถงั 

  (19)  ชุดรับแขก  จาํนวน  1  ชุด 

  (20)  ชุดรับแขกพร้อมโตะ๊กลาง  จาํนวน  3  ชุด 

  (21)  ชั้นวางเอกสาร  จาํนวน  4 หลงั 

  (22)  ท่ีอ่านหนงัสือพิมพ ์ จาํนวน  1  ตวั 

  (23)  ท่ีวางหนงัสือพมิพ ์ จาํนวน  1  ตวั 

  (24)  ตูเ้หล็ก จาํนวน  5  หลงั 

  (25)  ตูเ้ก็บแผนท่ี  จาํนวน  1 หลงั 

  (26)  ตูปิ้ดประกาศ  จาํนวน  1 หลงั 

  (27)  ตูเ้หลก้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชกั  จาํนวน  13  หลงั 

  (28)  ตูเ้หล็กเกบ้เอกสาร  2  บาน  จาํนวน  20  หลงั 

  (29)  ตูปิ้ดประกาศ  จาํนวน  3 หลงั 

  (30)  ตูโ้ชว ์ จาํนวน  2  หลงั 

  (31)  โตะ๊ทาํงาน/คอมพิวเตอร์/อ่ืน  จาํนวน  142  ตวั 

  (32)  ตูเ้หล็กวางแฟ้ม 4 ชั้น  จาํนวน  6  หลงั 

  (33)  ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจก  จาํนวน  4  หลงั 

  (34)  เตน้ทข์นาดใหญ่  จาํนวน  4  เตน้ท ์

  (35)  โพเดียมไม ้ จาํนวน  1  ตวั     

  (36)  เกา้อ้ีแถวเหล็ก  จาํนวน  6  แถว 
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  (37)  เกา้อ้ีต่างๆ  จาํนวน  103  ตวั 

  (38)  เกา้อ้ีเขียนแบบ  จาํนวน  1  ตวั 

  (39)  เกา้อ้ีสาํหรับเด็กปฐมวยั (ซ้ือรวมกบัโตะ๊)  จาํนวน  22  ตวั 

 2.2  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   

  รถยนต์และรถจักรยานยนต์  จํานวน      คัน 

  (1)  รถยนตต์รวจการณ์  จาํนวน  1  คนั   

  (2)  รถกระบะ  จาํนวน  2  คนั  

   (3)  รถดบัเพลิงชนิดมีนํ้าในตวั  จาํนวน  1  คนั     

   (4)  รถบรรทุกนํ้าช่วยดบัเพลิง  จาํนวน  1  คนั   

  (5)  รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค ์ จาํนวน  1  คนั   

  (6)  รถบรรทุกขยะมูลฝอย(ใหญ่)  จาํนวน  1  คนั 

  (7)  รถบรรทุกขยะมูลฝอย (เล็ก)  จาํนวน  1  คนั      

  (8)  รถจกัรยายนต ์ จาํนวน  3  คนั 

  รุปปฏิบติัการกูชี้พ  จาํนวน  1  คนั 

 2.3  ครุภัณฑ์การเกษตร 

  (1)  ป้ัมลม  จาํนวน  1  เคร่ือง   

  (2)  ป้ัมนํ้า  จาํนวน  2  เคร่ือง 

  (3)  เคร่ืองสูบนํ้าพร้อมอุปกรณ์  จาํนวน  2  เคร่ือง  

  (4)  เคร่ืองพน่ละอองฝอย  จาํนวน  1  เคร่ือง 

  (5)  เคร่ืองพน่หมอกควนั  จาํนวน  4  เคร่ือง 

 2.4  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

  (1)  เคร่ืองตบดิน จาํนวน  1  เคร่ือง 

  (2)  เล่ือยวงเดือน จาํนวน  1  เคร่ือง 

  (3)  เคร่ืองเจาะหิน  จาํนวน  1  เคร่ือง 

  (4)  ตูเ้ช่ือม  จาํนวน  1  หลงั 

 2.5  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ  

  (1)  ชุดแม่ข่ายหอกระจายข่าวไร้สาย  จาํนวน  1  ชุด 

  (2)  ชุดลูกข่ายหอกระจายข่าวไร้สาย  จาํนวน  1  ชุด 

  (3)  หอกระจายข่าว  จาํนวน  1  ชุด 

  (4)  กลอ้งวงจรปิด  จาํนวน  1  ชุด 

  (5)  แมก็าโฟน  จาํนวน  2  ตวั 

  (6)  โทรโข่ง  จาํนวน  2  ตวั 
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  (7)  ไมคล์อยพร้อมอุปกรณ์  จาํนวน  1  ชุด 

  (8)  ลาํโพง  จาํนวน  18  ตวั 

  (9)  ตูล้าํโพง  จาํนวน  6  ตวั 

  (10)  เคร่ืองรับวทิยเุทป  จาํนวน  1 เคร่ือง 

  (11)  เคร่ืองรับวทิยเุทป ซีดี  จาํนวน  6  เคร่ือง 

  (12)  เคร่ืองขยายเสียงแบบพกพา  จาํนวน  3  เคร่ือง 

  (13)  เคร่ืองเล่นวทิยเุทป  จาํนวน  3    เคร่ือง 

  (14)  เคร่ืองขยายเสียง  จาํนวน  12  ชุด 

  (15)  ดีควอไลน์เซอร์  1  เคร่ือง 

  (16)  เคร่ืองกระจายข่าวรวมอุปกรณ์  จาํนวน  2  ชุด   

  (17)  เคร่ืองกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ภาครับ  จาํนวน  2  เคร่ือง 

  (18)  เคร่ืองเจาะกระดาษและเขา้เล่ม  จาํนวน  1  เคร่ือง 

  (19)  เคร่ืองเอฟเฟค  จาํนวน  1  เคร่ือง 

  (20)  วทิยมืุอถือแบบประจาํปี  จาํนวน  1  เคร่ือง 

  (21)  วทิยมืุอถือเคล่ือนท่ี  จาํนวน  36  เคร่ือง 

  (22)  เค่ืองเล่นซีดี,  ดีวดีี, วซีีดี  จาํนวน  7  เคร่ือง 

  (23)  โทรทศัน์สี  4  หลงั 

  (24)  ขาตั้งไมโครโฟน  จาํนวน  2  ชุด 

  (25)  ไมคล์อยชนิดครอบหวั  จาํนวน  1  อนั 

  (26)  จูนเนอร์  จาํนวน  1 เคร่ือง 

  (27)  จานรับสัญญาณดาวเทียม  จาํนวน  1  จาน 

  (28)  เคร่ืองป่ันไฟ  จาํนวน  1  เคร่ือง 

  (29)  ฮอร์น  จาํนวน  12  ตวั 

  (30)  โคมไฟเปล่ียนสี  จาํนวน  4  โคม    

  (31)  ไฟสปอร์ตไลท ์ จาํนวน  4  ชุด 

  (32)  ชุดตดัแก๊ส  จาํนวน  1  ชุด 

 2.6  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

  (1)  ป้ายอกัษรไฟวิง่คอมพิเตอร์ จาํนวน 2  ป้าย 

  (2)  เคร่ืองมลัติมีเดีย โปรเจคเตอร์  จาํนวน  2  เคร่ือง 

  (3)  กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล  จาํนวน  3  หลงั 

  (4)  กลอ้งถ่ายรูป  จาํนวน  3  หลงั 

  (5)  กลอ้งถ่ายนวดิิโอ  จาํนวน  1  หลงั 
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 2.7  ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

  (1)  เคร่ืองวดัความดนัโลหิต  จาํนวน  2 เคร่ือง 

  (2)  เคร่ืองวดัส่วนสูง  จาํนวน  2  เคร่ือง 

  (3)  เคร่ืองวดัแรงบีบแบบเขม็  จาํนวน  1  เคร่ือง 

  (4)  เคร่ืองชัง่นํ้าหนกั  จาํนวน  1  เคร่ือง 

  (5)  เคร่ืองชัง่นํ้าหนกัดิจิตอล จาํนวน  2  เคร่ือง 

  (6)  เคร่ืองวดัไขมนัใตผ้ิวหนงั จาํนวน  1  เคร่ือง 

  (7)  เปลตกั  จาํนวน  1  ตวั 

  (8)  ตูย้าสามญัประจาํบา้น  จาํนวน  2  หลงั 

  (9)  ตูอ้บซาวน่า  จาํนวน  2  หลงั 

  (10)  เคร่ืองฆ่าเช้ือโรค  จาํนวน  2  หลงั 

 2.8  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

  (1)  เคร่ืองดูดฝุ่ น  จาํนวน  2  เคร่ือง   

   (2)  เคร่ืองทาํนํ้าเยน็  จาํนวน  1  เคร่ือง 

  (3)  เคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้อ่อน จาํนวน  4  เคร่ือง 

  (4)  เคร่ืองตดัหญา้สะพายขอ้แขง็ จาํนวน  2  เคร่ือง 

  (5)  เคร่ืองตดัหญา้สะพายขอ้อ่อน  จาํนวน  2  เคร่ือง 

  (6)  เคร่ืองกรองนํ้า  จาํนวน  2  เคร่ือง 

  (7)  ตูเ้ยน็  จาํนวน  3  หลงั 

  (8)  ถงัตม้นํ้าร้อนแบบคูลเลอร์  จาํนวน  3  ถงั 

  (9)  ราวตากผา้สนาม  จาํนวน  2 ราว 

  (10)  ตระแกรงคํ่าจาน  จาํนวน  2  ตะแกรง 

  (11)  รถเข็นขยะ  จาํนวน  2  คนั 

  (12)  ซิงคล์า้งจาน  จาํนวน  1  ซิงค ์

  (13)  เคร่ืองกรองนํ้า  จาํนวน  1  เคร่ือง 

 2.9  ครุภัณฑ์โรงงาน 

  (1)  หินเจียมือ  จาํนวน  1  ตวั   

  (2)  เล่ือยโซ่ยนต ์ จาํนวน  1  เคร่ือง 

  (3)  เคร่ืองไฟเบอร์ตดัเหล็ก  จาํนวน  1  เคร่ือง    

  (4)  สวา่นไฟฟ้า จาํนวน  1  เคร่ือง 

 2.10  ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลงิ 

  (1)  เคร่ืองดบัเพลิง  จาํนวน  2  เคร่ือง 
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  (2)  ท่ีเก็บถงัดบัเพลิง  จาํนวน  4  ตู ้

  (3)  ท่อประปาดบัเพลิง  จาํนวน   7  ชุด 

 2.11  ครุภัณฑ์กฬีา 

  (1)  เคร่ืองออกกาํลงั  46  เคร่ือง   

 2.12 ครุภัณฑ์สํารวจ 

  (1)  ไมส้ตาฟ  จาํนวน  3  ไม ้

  (2)  กลอ้งระดบั จาํนวน  1  หลงั 

  (3)  กลอ้งวดัมุม จาํนวน  1  หลงั 

  (4)  วงลอ้วดัระยะ  จาํนวน  1  ชุด 

 2.13 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 

  (1)  ระนาดเหล็กเอก  จาํนวน  1  ตวั 

  (2)  ระนาดทุม้ไมชิ้งชนั  จาํนวน  1  ตวั 

  (3)  ระนาดเอกไมชิ้งชนั  จาํนวน  1  ตวั 

   (4)  กลองทดั  จาํนวน  1  ตวั 

  (5)  ตะโพน  จาํนวน  1  ตวั 

  (6)  ฆอ้งวงเล็กพร้อมลูกฆอ้ง  จาํนวน  1  ชุด 

  (7)  ฆอ้งวงใหญ่พร้อมลูกฆอ้ง  จาํนวน  1  ชุด 

  (8)  ระนาดทุม้ไมชิ้งชนั  จาํนวน  1  ตวั 

 2.14 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

  (1)  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  จาํนวน  1  ตวั   

  (2)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  จาํนวน  38  เคร่ือง   

  (3)  โนต้บุค  จาํนวน  2  เคร่ือง 

  (4)  โน๊ตบุค๊ (รวมชุดแม่ข่ายหอกระจ่ายข่าว)  จาํนวน  1  เคร่ือง 

  (5)  จอคอมพิวเตอร์  จาํนวน  4  จอ 

  (6)  เคร่ืองสาํรองไฟ  จาํนวน  44  เคร่ือง 

  (7)  เคร่ืองสาํรองกระแสไฟฟ้า(รวมชุดแม่ข่าย)  จาํนวน  1  เคร่ือง   

  (8)  เคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ จาํนวน   21  เคร่ือง 

    ผลการติดตามและประเมินผล 

  ครุภณัฑข์องเทศบาลท่ีปรากฏขา้งตน้นั้น  มีจาํนวน  22  รายการท่ีชาํรุด  เส่ือมสภาพไม่สามารถใช้

งานไดต้ามปกติ  การตรวจสอบครุภณัฑด์งักล่าว  เทศบาลไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริงของพสัดุท่ี

ชาํรุด  เส่ือมสภาพ  โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ  ดงัน้ี 
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คณะกรรมการ... 

  คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุ  ดังนี ้

    (1)  นางสาวปรนยั  เลียนวราสัย  ตาํแหน่ง  ปลดัเทศบาล  

    (2)  นางสาวกุญยานุช  บรรเจิดศิริ ตาํแหน่ง  นกัวชิาการเงินและบญัชี 

    (3)  นางสาวสุธาสินี  พลูพฒัน์  ตาํแหน่ง  เจา้พนกังานพสัดุ 

  คณะกรรมการไดต้รวจสอบพสัดุดงักล่าวแลว้พบวา่ มีพสัดุท่ีชาํรุด  22  รายการ  ดงัน้ี 

    (1)  เคร่ืองสาํรองกระแสไฟฟ้า 15  เคร่ือง (จดัหาเม่ือปี พ.ศ. 2549 และ 2550) 

(2)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  2  เคร่ือง  (จดัหาเม่ือปี พ.ศ. 2552) 

(3)  เคร่ืองเล่น ซีดี, วซีีดี  1  เคร่ือง  (จดัหาเม่ือปี พ.ศ. 2551) 

(4)  เคร่ืองปรับอากาศ  2  เคร่ือง  (จดัหาเม่ือปี พ.ศ. 2544 และ 2545) 

(5)  โคมไฟฟ้าเปล่ียนสี  1  ชุด  (จดัหาเม่ือปี พ.ศ. 2550)        

   (6)  รถเข็นนํ้า  1  คนั  (จดัหาเม่ือปี พ.ศ. 2547) 

   คณะกรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จริงของพสัดุทีชํ่ารุดเส่ือมสภาพ  ดังนี ้ 

   (1)  นางวลิาวลัย ์ ไก่กอ้ หวัหนา้สาํนกัปลดั      เป็นประธานกรรมการ 

   (2)  นางนงลกัษณ์  แสงสินธ์ุ นกัทรัพยากรบุคคล     เป็นกรรมการ 

   (3)  นางสาวจิราพร  ทิมดี   นกัวเิคราะห์ฯ             เป็นกรรมการ 

  คณะกรรมการไดด้าํเนินการตราวจสอบขอ้เทจ็จริงของพสัดุท่ีชาํรุดเส่ือมสภาพทั้ง  22  รายการ

แลว้ปรากฎวา่พสัดุทั้ง  22  รายการเป็นพสัดุท่ีชาํรุดจริงและไม่สามารถซ่อมใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  และมี

อาย ุ 5  ปีข้ึนไป  เห็นควรดาํเนินการจาํหน่าย  

3.  วสัดุ 

 วสัดุท่ีจาํเป็นจะตอ้งจดัซ้ือเพื่อใชใ้นการปฏิบติงาน  ซ่ึงเป็นส่ิงของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี

อายกุารใชง้านไม่ยนืนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น  โดยรายละเอียดดงัน้ี 

 3.1  วสัดุสาํนกังาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ 

 3.2  วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ เช่น  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลัก๊ไฟฟ้า 

 3.3  วสัดุงานบา้นงานครัว  เช่น  ไมก้วาด  นํ้ายาทาํความสะอาดพื้น  แกว้นํ้า 

 3.4  วสัดุก่กสร้าง  เช่น  ทราย  สี  ตะปู  สังกะสี 

 3.5  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอร่ี  กระจกโคง้  สัญญาณไฟกระพริบ 

 3.6  วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น  นํ้ามนัเบนซิน  แก๊สหุงตม้  นํ้ามนัเคร่ือง 

 3.7  วสัดุวทิยาศาสตร์  เช่น  สารส้ม  คลอรีน  ออกซิเจ่น 

 3.8  วสัดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกนัและกาํจดัศคูรพืชและสตว ์ พนัธ์พืช  ปุ๋ย 

 3.9  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ป้ายไวนิวล ์  

 3.10 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย  เช่น  ชุดคนงาน   
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 3.11 วสัดุกีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกเปตอง  ตาข่ายวอลเลยบ์อล 

 3.12 วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผน่ CD  ไวแลต   

 3.13 วสัดุการศึกษา  เช่น  ของเล่นเด็ก  เคร่ืองเล่นพลาสติก  ส่ือการศึกษา 

  3.14 วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง  เช่น ถงัดบัเพลิง 

  ผลการติดตามและประเมินผล 

  เทศบาลได้ดาํเนินการจดัซ้ือวสัดุดงักล่าว  ซ่ึงมีวสัดุประเภทคงทนและวสัดุท่ีใช้แล้วส้ินเปลือง

หมดไป  การจดัซ้ือวสัดุของเทศบาลมีกรรมการในการตรวจรับวสัดุ  และมีผูรั้บผิดชอบในการควมคุมการเบิกจ่าย

วสัดุ  สามารถตรวจสอบไดก้ารเบิกจ่ายได ้ วสัดุคงเหลือเป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง  ไม่ปรากฏกวา่มีวสัดุหายไปโดย

ไม่มีผูรั้บผดิชอบ วสัดุท่ีเบิกไดน้าํไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี     

 

 

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



~ 82 ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลบ้านลาด  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

คร้ังที ่2/2561    

ส่วนที่  7 

 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ดาํเนินการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทอ้งถ่ิน  ในระดบัชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และรวมทั้งตาํบล  

อาํเภอ  เน่ืองจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บา้นท่ีบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยูใ่นเขตเทศบาลและเขต อปท.ขา้งเคียง  

ซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนักบัสภาพแวดลอ้มภายใตส้ังคมท่ีเป็นทั้งระบบเปิดมากกวา่ระบบปิดในปัจจุบนั  การ

วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มเป็นการวเิคระห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

มีดงัน้ี 

 1.  ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   

 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจยัหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ

ทอ้งถ่ิน  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณา

การ (integration) ร่วมกนักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ

ภายนอกน้ี เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตอ้งดาํเนินการและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดผล

การวเิคราะห์ดงัน้ี 

1.1  โอกาส (O : Opportunity) 

(1)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พื้นท่ี  เช่น  อาํเภอ  เกษตรอาํเภอ  ปศุสัตวอ์าํเภอ ศูนยป์ระสานงาน

องคก์การบริหารส่วนจงัหวดั  โรงพยาบาล  สาธารณสุขอาํเภอ เป็นตน้ 

(2)  มีองคก์รรัฐวสิากิจในพื้นท่ี  เช่น  ธนาคาร ธกส. สาขาบา้นลาด        

(3)  มีสถานศึกษาระดบัประถมในพื้นท่ี 

(4)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตวัของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (5)  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวสิาหกิจ   ดงัน้ี 

การไฟฟ้าสาขาบา้นลาด   

โทรศพัท/์อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นตน้   

ไปรษณียห์รือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวสัดุ ครุภณัฑ ์ จาํนวน  1  แห่ง 

   มีท่ารถขนส่ง   

   มีสถานีรถไฟ   

  (6)  ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ 5  ลา้น  หมู่บา้นละ 2  แสน 

  (7)  มีศูนยด์าํรงธรรมระดบัอาํเภอ  ระดบัทอ้งถ่ิน   

1.2  อุปสรรค (T : Threat) 

 (1)  อยูไ่กลจากจงัหวดั  ทาํใหใ้ชเ้วลานานในการติดต่อกบัจงัหวดั 

ผลการวเิคราะห
สภาพแวดลอม 
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 (2)  บริการทางภาครัฐหลายอยา่งยงัเขา้ไม่ถึง  เช่น  การทาํบตัรผูพ้ิการ  การขออนุญาตใบขบัข่ี   

(3)  มีปัญหาการพฒันาบริเวณคาบเก่ียวระหวา่ง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกบัเทศบาลตาํบลบา้น

ลาด และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัโพธ์ิ  เช่น คลองส่งนํ้า  ถนน  ยงัไม่สามารถดาํเนินการไดเ้ป็นตน้ 

(4)  ปัจจุบนัเทศบาลตาํบลบา้นลาด  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจาํกดัเม่ือเทียบกบั

ภารกิจหนา้ท่ีต่างๆ  ตามกฎหมายท่ีกาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  

ตามนโยบายทอ้งถ่ิน  นโยบายจงัหวดัและนโยบายรัฐบาล 

(5)  เน่ืองจากเทศบาลเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของอาํเภอทาํให้มีการจารจรบางสายมีรถผา่นไป

มาเป็นจาํนวนมาก และเกิดอุบติัเหตุ      

2.  ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจยัหรือขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน ปัจจยัใดเป็นจุดแข็ง

หรือจุดอ่อนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะแสวงหาโอกาสพฒันาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ ซ่ึง

การติดตามและประเมินผลโดยกาํหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  โดยคณะกรรมการไดด้าํเนินการ

วิเคระห์สภาพแวดลอ้มภายในโดยวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อวิเคราะห์ถึงจุด

แขง็และจุดอ่อน  โอกาส  ขอ้จาํกดั  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวเิคราะห์ดงัน้ี  

2.1  จุดแข็ง (S : Strength) 

(1)  ประชาชน  ผูน้าํชุมชน มีความพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือกบัทางราชการในการพฒันาทอ้งถ่ิน

ของตนเอง 

(2)  ชุมชนเขม้แขง็ไดรั้บการบริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพื้นฐานครบถว้น 

(3)  ประชาชนยงัยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   

(4)  มีสวนสาธารณะ  3  แห่ง มีแหล่งเก็บนํ้ าไวใ้ชเ้พื่อการเกษตรกรรม 5 แห่ง ไดแ้ก่ หนองใหญ่  

หนองฝ้าย  หนองคอน  หนองศิลา  หว้ยโสกคอม 

(5)  มีตลาดสดของเอกชน  1  แห่ง 

(6)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ขา้ว  ออ้ยและ

มนั เล้ียงสัตว ์ ฯลฯ 

(7)  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  1  แห่ง  สังกดัเทศบาลตาํบลบา้นลาด 

(8)  มีการประสานความร่วมมือระหวา่งเทศบาลกบัส่วนราชการในพื้นท่ี 

(9)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ดา้นความปลอดภยัและดา้นมลพิษ 

(10)  มีการจดัตั้งชุมชน  6  ชุมชน  ในเขตเทศบาลตาํบลบา้นลาด  ประกอบดว้ย  ตวัแทนของ

ประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  ชุมชนละ  9  คน 

(11)  ผูน้าํชุมชนใหค้วามร่วมมือในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(12)  มีระบบประปาเพิ่มข้ึนทาํใหมี้นํ้าใชอุ้ปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
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(13)  เทศบาลตาํบลบา้นลาด  มีศกัยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแกไ้ขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน 

(14)  มีสนามกีฬาเอนกประสงค ์  จาํนวน  6  แห่ง สนามบาสเกตบอล  1 แห่ง   สนามฟุตบอล  1 

แห่ง  สนามตะกร้อ จาํนวน  3  แห่ง สนามเด็กเล่น  1 แห่ง สนามกีฬาเทนนิส 1 แห่ง  หอประชุมอเนกประสงค ์4 

แห่ง ศูนยพ์ฒันาการเรียนรู้เทศบาล (ศูนยอ์อกกาํลงักายและศูนยค์อมพิวเตอร์) จาํนวน 1  แห่ง 

(15)  มีวดั   2  แห่ง   สาํนกัสงฆ ์  1  แห่ง 

(16)  เทศบาลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพนัธ์ ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร 

(17)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ

ขอ้มูลข่าวสาร 

(18)  มีกองทุนในหมู่บา้น  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารขา้ว ฯลฯ 

(19)  มีกลุ่มอาชีพแม่บา้น  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

2.2  จุดอ่อน (W : Weakness) 

(1)  คนในวยัทาํงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทาํในเมืองและต่างประเทศ 

(2)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทาํให้ขาด

รายได ้

(3)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกนัเพื่อดาํเนินการดา้นเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ

อยา่งเขม้แขง็ 

(4)  เทศบาลเป็นชุมชนท่ีอยูห่่างไกลตวัเมือง ขา้วของราคาแพลง  เพราะตอ้งนาํมาจากแหล่งอ่ืน

หรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเขา้ไปอีก เช่น  นํ้ามนั  เส้ือผา้  นุ่งห่ม  ฯลฯ   

(5)  ขาดแหล่งเก็บกกันํ้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  เน่ืองจากตอ้งสูบ

นํ้าจากแม่นํ้าชี ซ่ึงตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นลาด 

(6)  ขาดสถานศึกษาระดบัฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานวา่งงานนอกฤดูกาล 

(7)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพื้นท่ี  

(8)  เทศบาลตาํบลบา้นลาด  ขาดบุคลากรท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้น เช่น ดา้นการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ  ประกอบกบัเคร่ืองมือไม่เพียงพอ  เน่ืองจากงบประมาณจาํกดั 

(9)  ไม่มีตลาดสดท่ีดาํเนินการโดยเทศบาล 

(10)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย ์ มีนอ้ยประชาชนไม่ไดรั้บความสะดวกในการติดต่อ    

(11)  ท่ีดินมีราคาสูงถ้าจะพฒันาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ

จาํนวนมาก  

(12)  ไม่มีโรงงานหรือบริษทัใหญ่ๆ เพื่อจา้งคนในทอ้งถ่ิน 

  

******************************** 
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ส่วนที่  8 

 

 

 

 

 

1.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2560 – 2564)  และทีเ่ปลีย่นแปลง ฉบับที ่1  

1.1  กระบวนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปไดด้งัน้ี 

  (1)  ตวับ่งช้ีท่ี  1  :  ขั้นตอนการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ ได ้ 5  คะแนนเต็ม  โดยมีการดาํเนินการ

ครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนท่ี  3  หนา้  35) 

(2)  แบบท่ี  1  :  การกาํกบัการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยมีการ

ดาํเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนท่ี  4  หนา้  44) 

1.2  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดด้งัน้ี  

(1)  ตวับ่งช้ีท่ี  2  :  คุณภาพแผนยทุธศาสตร์ ได ้ 5  คะแนนเตม็ (รายละเอียดดูส่วนท่ี 3  หนา้  36) 

(2)  แบบประเมินคุณภาพแผนพฒันา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

ได ้ 100  คะแนนเตม็  (รายละเอียดดูส่วนท่ี  4  หนา้  49) 

 1.3  ผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(1)  แบบท่ี  2  :  แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามยุทธศาสตร์

การพฒันา (รายละเอียดดูส่วนท่ี  4  หนา้  45)  โดยสรุปไดด้งัน้ี               

  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จาํนวน   149  โครงการ 

     สามารถดาํเนินการได ้    จาํนวน   23  โครงการ    

     คิดเป็นร้อยละ  15.44  ของแผนยทุธศาสตร์              

2.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

2.1  กระบวนการจัดทาํแผนพฒันาท้องถิ่นสีปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปไดด้งัน้ี 

  (1)  ตวับ่งช้ีท่ี  3  :  ขั้นตอนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินสีปี  ได ้ 5  คะแนนเต็ม  โดยมีการ

ดาํเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนท่ี  3  หนา้  35) 

2.2  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดด้งัน้ี  

(1)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจาณณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ

แผนพฒันาทอ้งถ่ินสีปี เพื่อสอดคลอ้งของยุทธศาสตร์และโครงการ ได ้ 98  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนท่ี  4  หน้า  

50) 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

รอบเดือนตุลาคม 2560  
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 (2)  ตวับ่งช้ีท่ี  4  :  คุณภาพแผนพฒันาทอ้งถ่ินสีปี  ได ้ 4  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนท่ี 3  หนา้  

38) 

 2.3  ผลการดําเนินการตามแผนพฒันาท้องถิ่นสีปี 

(1)  แบบท่ี  3/1  :   แบบประเมินผลการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม

ยทุธศาสตร์การพฒันา  (รายละเอียดดูส่วนท่ี  4  หนา้  47)  โดยสรุปไดด้งัน้ี               

  โครงการท่ีบรรจุในแผน    จาํนวน   255  โครงการ 

  โครงการท่ีบรรจุใทศบญัญติั  จาํนวน   235  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  92.17  ของแผนพฒันาทอ้งถ่ินสีปี 

  (2)  ตวับ่งช้ีท่ี  5  :  การดาํเนินโครงการ  ไม่ไดค้ะแนน (รายละเอียดดูส่วนท่ี 3 หนา้  39)     

(3)  ผลการติดตามและประเมินผลดว้ยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ปี 

2560  (รายละเอียดดูส่วนท่ี  5  หนา้  52)   

  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จาํนวน   255  โครงการ 

     สามารถดาํเนินการได ้    จาํนวน   56  โครงการ    

     คิดเป็นร้อยละ  21.97  ของแผนพฒันาทอ้งถ่ินสีปี 

3.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายทีเ่กดิขึน้ 

 3.1  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 

     3.1  ตวับ่งช้ีท่ี  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาํเนินโครงการ  ได ้ 5  คะแนนเตม็  

เน่ืองจากไม่มีผลกระทบในการดาํเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนท่ี  3  หนา้  40)     

 

4.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล 

 4.1  ครุภณัฑท่ี์ชาํรุดมี  จาํนวน  22  รายการ 

4.2  เป็นครุภณัฑท่ี์ไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดต้ามปกติ  และมีอายตุั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 

 4.3  เป็นครุภณัฑท่ี์สามารถจะดาํเนินจาํหน่ายไดต้ามระเบียบพสัดุ 

 4.4  วสัดุไดด้าํเนินการจดัซ้ือตามความจาํเป็นของการใชง้านและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวสัดุ  

4.5  วสัดุคงเหลือเป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง   

4.6  ไม่ปรากฏกวา่มีวสัดุหายไปโดยไม่มีผูรั้บผดิชอบ  

5.  ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

 5.1  ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลมีโอกาสในการพฒันา  คือ  มีองคก์รภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยูใ่กลพ้ื้นท่ี  ประชาชนสามารถ

ติดต่อไดส้ะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ไดรั้บ

การสนบัสนุนจากรัฐบาล  แต่ยงัมีอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  คืออยูไ่กลจากจงัหวดั  บริการทางภาครัฐ
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หลายอย่างยงัเขา้ไม่ถึง  ทาํให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกบัจงัหวดั  การพฒันาบริเวณคาบเก่ียวยงัไม่

สามารถดาํเนินการได ้ การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจาํนวนมากทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง 

5.2  ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

เทศบาลมีจุดแข็งในการพฒันา คือ ประชาชน  ผูน้ําชุมชน มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ 

ชุมชนเขม้แข็งไดรั้บการบริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพื้นฐานครบถว้น  ยึดยึดมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณี

และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  อากาศบริสุทธ์ิ  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวยัทาํงาน  คนหนุ่ม

สาวอพยพไปหางานทาํในเมืองและต่างประเทศ  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร

เพียงอยา่งเดียวทาํให้ขาดรายได ้ เป็นชุมชนท่ีอยูห่่างไกลตวัเมือง ขา้วของราคาแพลง  ขาดแหล่งเก็บกกันํ้ าเพื่อการ

อุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  เน่ืองจากตอ้งสูบนํ้ าจากแม่นํ้ าชี ซ่ึงตอ้งเสียค่าใชจ่้ายให้แก่องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบา้นลาด  ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษทัใหญ่ๆ เพื่อจา้งคนในทอ้งถ่ิน 
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6.  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการของเทศบาล  มีดังนี ้

ลาํดับที ่ โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวนัลอย

กระทง 

-  การจดัโครงการตรงกบัช่วงเทศกาล

เก็บเก่ียว  ประชาชนการทาํงานจนถึง

ดึกจึงจะเดินทางกลบับา้น 

-  ขาดการประชาสัมพนัธ์ 

- ในช่วงพิธีเปิดโครงการมีประชาชน

เขา้ร่วมค่อนขา้งนอ้ย 

- ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้

มากกวา่น้ี 

2 โครงการทอ้งถ่ินสมัพนัธ์ - ผูบ้ริหาร  สมาชิก  พนกังานส่วน

ใหญ่มีอายมุาก   

-  ไม่มีพละกาํลงัในการเขา้ร่วมแข่ง

ขั้นกีฬา 

-  ควรเป็นประเภทกีฬาท่ี

เหมาะสมกบัวยั   

-  ควรจดัใหมี้การออกกาํลงักาย

สมํ่าเสมอเพื่อความพร้มอของ

ร่างกาย 

3 โครงการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ -  เด็กท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็น

เด็กโต   

 

-  เด็กเล็กไม่ค่อยกลา้แสดงออก - ควรเชิญชวนส่วนราชการอ่ืน

เขา้ร่วมเพื่อจะไดมี้กิจกรรม

หลากหลาย 

4 โครงการจดัการแข่งขนักีฬาศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็ก 

-  กรณีผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย  

เด็กไม่กลา้แสดงออก  

-  เด็กร้องไหไ้ม่ยอมออกห่างจาก

ผูป้กกครอง 

-  เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการไดล้าํบากทาํให้

ตอ้งใชเ้วลามากในการดาํเนินกิจกรรม 

-  ควรแยกผูป้กครอออกจากเด็ก

และช้ีแจงใหผู้ป้กครองเขา้ใจ 
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7.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  

ปัญหา 

(1)  ช่วงฤดูแลง้นํ้าลดลงและมีปริมาณนอ้ยไม่เพียงพอ 

(2)  เทศบาลไม่มีแม่นํ้าไหลผา่น   

(3)  เทศบาลมีท่ีกกัเก็บนํ้าไม่เพียงพอ 

(4)  ช่วงเดือนมีนาคมมกัจะเกิดพายฤุดูร้อนทาํใหบ้า้นเร่ือนท่ีอยูอ่าศยั โรงเรียน ส่ิงปลูกสร้างในพื้นท่ี ไดรั้บ

ความเสียหาย 

อุปสรรค 

(1)  เทศบาลตอ้งสูบนํ้าจากแม่นํ้าชีท่ีอยูห่่างจากสระกกัเก็บนํ้า   

(2)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสูบนํ้า   

(3)  เทศบาลยงัไม่สามารถเพิ่มแหล่งกกัเก็บนํ้าได ้

(4)  บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั โรงเรียน ส่ิงปลูกสร้างทรุดโทรม เก่าไม่สามารถตา้นทานพายท่ีุเกิดข้ึนได ้

(5)  ในชุมชนบางครัวเรือนยงัมีฐานะยากจนไม่มีงบประมาณในการปลูกบา้น ซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัให้คงทน

ถาวรได ้   

  

ข้อเสนอแนะ  

(1)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจาํนวนสระกกัเก็บนํ้า 

(2)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพนัธ์ใหป้ระหยดันํ้า 

(3)  ควรจดัใหมี้งบประมาณในการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสไม่มีท่ีอยูอ่าศยัคงทนถาวรเพิ่มมากข้ึน 

8.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  มีดังนี ้

 ปัญหา 

1)  เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไวใ่นเทศศบญัญติัไดร้้อยละ  92.16  ไม่ถึงร้อยละ  100  ของแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินสีปี   

2)  เทศบาลสามารถดาํเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไวใ้นเทศบญัญติัไดร้้อยละ  21.96  ไม่ถึงร้อยละ 50 ของ

แผนพฒันาทอ้งถ่ินสีปี  

 อุปสรรค 

1)  เทศบาลมีปัญหา ความตอ้งการท่ีจะตอ้งดาํเนินการอยูเ่ป็นจาํนวนมาก   

2)  เทศบาลมีงบประมาณท่ีจาํกดั        

ข้อเสนอแนะ  

      1)  เห็นควรพิจารณาโครงการท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ินสีปี     

2)  เห็นควรเร่งรัดการดาํเนินโครงการท่ีตั้งไวใ้นเทศบญัญติัให้ไดม้ากวา่ร้อยละ 95  ของแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

สีปี   



~ 85 ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลบ้านลาด  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

คร้ังที ่2/2561    

 

  



~ 70 ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลบ้านลาด  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

คร้ังที ่2/2561    

ส่วนที่  9 

 
 
  

  

  

      
  

      
  

ประมวลภาพผลการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ประมวลภาพผลการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 22565611  

คร้ังที ่2/2561คร้ังที ่2/2561  

    

 



~ 71 ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลบ้านลาด  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

คร้ังที ่2/2561    

      
  

      
  

      
  

      


	01.ปกนอก-เมษา 61 ทต.บ้านลาด
	02.ประกาศติดตามและประเมินผล 61 ครั้งที่ 2
	03.คำนำ-สารบัญ-ต.ค.61 ทต.
	04.ส่วนที่-1-บทนำ-ต.ค.61-หน้า-1-15 ทต.
	05.ส่วนที่-2-แผนยุทธศาสตร์ฯ-ต.ค.61-หน้า-16-31 ทต.
	06.ส่วนที่-3-ผลการติดตามฯ-ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน-ต.ค.61-หน้า-32-42 ทต
	07.ส่วนที่-4-และส่วนที่-5-ผลการติดตามฯ-ตามแบบอื่น-1-3ฯ-ต.ค.61-หน้า-43-51 ทต
	08.ส่วนที่-6-ผลการติดตามทรัพย์สิน-หน้า-53-61 ทต. ต.ค.  61
	09.ส่วนที่-7-ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม-หน้า-62-64 ทต. ต.ค.61
	10.ส่วนที่-8-สรุปรายงานผลและเสนอความเห็น-หน้า-65-69 ทต ต.ค61
	11.ส่วนที่-9-ประมวลภาพผลการดำเนิน-หน้า-70-72 ตค61

