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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   

 
ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕61 ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีต าบลปะทิว  ซึ่งคณะกรรมการ
หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิวในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  เพ่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน ำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้ำที่จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่
วางไว้จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ
บ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีมี่การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  
 

 ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  
ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   
 การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น   เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทาง
ตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) 
ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ   การระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ  ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ 
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามใน
ความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวาง
ระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติด



~ ๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส 
หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษา
ติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” 
นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัด
ว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม ่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   
 ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการ
ต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตาม
การประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่น
ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน 
ซ่ึงประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  
 จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลปะทิว  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลปะทิว รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖1) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ (๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   

  

 ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว  จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 
(ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ขึ้น โดย
มีรายละเอียดดังนี้  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
 
 เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิน
ทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด 
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จ
หรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่ง
ที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็น
เครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการใน
กรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งใน
รูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชา
สังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่ วยงานราชการอ่ืนๆ  
และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 
 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่าย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็
ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็
คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ และประมาณ
การร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๔  หรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environments) 

๒.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

๑.  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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 ๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 ๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จาก
โครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 
 ๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม
แผนพฒันาท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
 ๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารอง
เงินสะสม หรือเงินกู ้
 ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘   ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และงบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   
 กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุด
แข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึง
พอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ
สาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  
ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปญัหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุง
ให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการ
ขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง
และมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 

 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

3.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
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๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)        
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภาย ในเดือน

4.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
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ตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิวโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

ผังข้ันตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำม
และประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร

ท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

5.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
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 ➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 ➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
 ➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
 ➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ➢  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในหารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 ๔.๑  กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง 
(adequacy)  ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 
 (๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และ
เป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
 (๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 
 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน           
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  
 (๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   
 (๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
 พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
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 ๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   
 ๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
 เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  
มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 ๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  
อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
 ๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมาก
ขึ้น  ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   
 ๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ 
ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
 ๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริม
อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต 
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
 (๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ 
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่
 (๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  
มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
 (๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        
 (๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
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ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  
 ๔.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  
ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังไผ่นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เป็น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  
 (1) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิด        
การบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ          
การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 (2) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
 เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   
 ๔.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลปะทิว  
 ➢  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) รวมทั้งที่
เปลี่ยนแปลง  
 ➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง 
และเพ่ิมเติม   
 ๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่
 ๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
 ๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
 ๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
 ๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
ต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ ๒ ประการ  ดังนี้ 

6.  ระเบียบ  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
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 ๕.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
 (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้ เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที ่๓ ข้างต้น) 
 (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
 คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดย
สามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 
 รำยไตรมำส 
 (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  
 (๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
 (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  
 (๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
 ระยะ  ๖  เดือน 
 (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         
 (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
 (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
 เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน        
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
 (๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ ง
เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  
ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดย
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
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 ๕.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
 (๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   
 ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   
 (๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
 โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการ
ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   
 ๖.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
 (๑)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
 แบบที่  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 (๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 ๖.๒  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   
 เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
 แบบที่  ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปะทิว 
  ในภาพรวม                
 แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปะทิว 
  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 
  ต าบลปะทิว  (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 ๖.๓  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   

 ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 

7.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 
 

http://www.dla.go.th/
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 ๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
 ๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอน
การปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้ เหมาะสม  ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน  การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน า
โครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 
 ๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ
การน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
 ๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
 ๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่   (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน า
โครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผล
โครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือท าการประเมินผล
ต่างๆ)      
 ๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใดและหรือจะตอ้งปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       
 ๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมี
ลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อย
กว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย     

 
 
 

8.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
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๑.  นายธรรมรงค์  เทพไพฑูรย์  ผู้แทนหน่วยงาน   ประธานกรรมการ
 2.  นางพันธุ์ทิพย์  บุญเกื้อ  ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 

3.  นายสุปรีชา  งามผิว   สมาชิกสภาเทศบาล             กรรมการ 
4.  นายเลอศักดิ์  คชเวช สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ    
5.  นางสาวศสิธร  นันทโก  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
6.  นางสาวนรมน  ค าพุวงศ์  ผู้แทนประชาคมทองถิ่น   กรรมการ 
7.  นางพรทิพย์  สะพานรัตน์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
8.  นายวัชรินทร์  พงศ์ช านะภัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
9.  นางอรอนงค์  จันทร์กลม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10. จ่าเอกเกรียงไกร  เปลี่ยนสีนวล ปลัดเทศบาล    กรรมการ 
11. นางนิภาพันธุ์  มัฆพาน  หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการและเลขานุการ 
 

9.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลปะทิว 
 
 



~ ๑๔ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
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ส่วนท่ี ๒ 
 
 

 
 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนว่า    มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของ คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
 เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่
ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

➢  กรอบแนวคิดและหลักการ 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

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

 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 



~ ๑๕ ~ 
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โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
 รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วมของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิม
มากขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดิน
และการให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ 
ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา 
ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ 
ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ 
โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก 
๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
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วิสัยทัศน์     
 “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    
 “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”    

วัตถุประสงค์  
 ๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
 ๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
 ๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
 ๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
  ๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
  ๓)  การลดรายจ่าย     
 ๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
 ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลวัต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   
 ๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
       พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น
เพ่ือเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กัน
ใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่
จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน 
ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ 
ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนา
ประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลง
ชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้
ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 
 ๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน  ดังนี้ 
 ๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
 ๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
 ๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
 ๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
 ๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 ๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม 
 ๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 ๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
 ๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้
มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น า
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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 ๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด    ทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้
ได้ผลอย่างจริงจัง 
 ๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อน
หรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
 ๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่  รับผิดชอบน าผู้ เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
 ๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของ
สังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการ
แสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้น
ในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุก
ภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 
 ๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
 ๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 
 ๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 
 ๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน์ 
 ๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

 ๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
 ๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท า
ผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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๖.  แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังไผ่มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด
ชุมพร เทศบาลต าบลปะทิวได้จัดท าแผนสี่ปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร ระยะ ๔ 
ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวมีรายละเอียด
ดังนี้  

วิสัยทัศน์ (VISION)  จังหวัดชุมพร  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 “ชุมพรเมืองน่าอยู่  บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ  เชื่อมโยงการ
พัฒนาสองฝั่งทะเล” 

พันธกิจ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบน
พ้ืนฐานการผลิตเชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัย 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว 
 3. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

เป้าประสงค์รวม 
 1. สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพ่ิมข้ึน 
 2. การบริหารจัดการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
 3. ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็งและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีความ
พร้อมและทันเหตุการณ์ 
 5. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารราชการจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 1 .การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
 (1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
 (2) พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
 (3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
 2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 (1) ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (2) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 (3) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 



~ ๒๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
 (1) พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย 
 (2) ป้องกัน สงวน อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล 
 (3) พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (4) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพ่ือ
การพัฒนาแบบประชารัฐ 
 (1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ 
 (2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ 
 (3) พัฒนาระบบการอ านวยความเป็นธรรมของจังหวัด 
 (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามชาติ 
 (5) พัฒนาระบบควบคุมแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลปะทิวมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑)  แนวทางการคมนาคมและการขนส่ง ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ถนนที่อปท.ควรด าเนนิการ

โดยระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ เพ่ือที่จะได้ทราบว่า ถนนอยู่ที่ใด มีสภาพอย่างไร และต้องปรับปรุงเมื่อใด 
๑.๒)  แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ เพ่ือ

แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ เพื่อวางแผนบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ าทาง
การเกษตร อีกท้ังป้องกันการด าเนินการในพ้ืนที่ซ้ าซ้อน 

๑.๓)  แนวทางการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
๒)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๑)  แนวทางการส่งเสริมอาชีพ เน้นกลุ่มแรงงานนอกระบบและกลุ่มท่ีไม่มีงานท า 
๒.๒)  แนวทางสวัสดิการสังคม 
๒.๓)  แนวทางการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้

ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒.๔) แนวทางการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน  

๓)  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑)  แนวทางส่งเสริมประชาธิปไตย พัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง จัดท าระบบข้อมูล

ข่าวสาร เพ่ือการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาค 
๓.๒)  แนวทาการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมประนอมข้อพิพาทและ

ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 
๓.๓)  แนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 

 ๓.๔)  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย ส ารวจจุดที่เกิดเหตุร้าย ภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพ
และหามาตรการป้องกัน 
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๓.๕)  แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มาตรการในการป้องกันปัญหา โดยการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๔.๑)  แนวทางการส่งเสริมการลงทุน สร้างแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน เพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์และพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.๒)  แนวทางการส่งเสริมการเกษตร ให้ความรู้ทางวิชาการ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จ าหน่าย

ผลผลิต หาพันธุ์พืช และการรักษาบ ารุงดิน 
๔.๓)  แนวทางการพาณิชยกรรม หาสถานที่ที่เหมาะแก่การค้าขาย และมาตรการสร้างความ

มั่นคงทางรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย 
๔.๔)  แนวทางด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

และวิถีชีวิตของชุมชน  
๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๕.๑)  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาป่าและน้ าแบบบูรณาการ 
๖)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖.๑)  แนวทางการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ให้แก่คนในท้องถิ่น 
๖.๒)  แนวทางการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
๖.๓)  แนวทางการอนุรักษ์ ท านุบ ารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่ 

๗)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
๗.๑)  แนวทางการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
๗.๒)  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

๘)  ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๘.๑)  แนวทางพัฒนากลุ่ม อปท.ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือบ้าน  
๘.๒)  แนวทางส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
๘.๓)  แนวทางส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน 
๘.๔)  แนวทางส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
๘.๕)  แนวทางส่งเสริมด้านการศึกษา 
๘.๖)  แนวทางส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
8.7)  แนวทางส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
8.8)  แนวทางส่งเสริมด้านอัตลักษณ์  

8. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. ยุทธศาสตร์ 

 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิวร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  4  ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑.1 เมืองสุขภาพ  :  เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการสาธารณะอย่าง
สะดวก  เพียงพอ 
 1.๒ เมืองมั่นคงและปลอดภัย  :  เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปลอด
จากคดีอาชญากรรม  ยาเสพติด  การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าลดลง 
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 1.๓ เมืองแห่งการเรียนรู้  :  เป็นเมืองที่มุ่งให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  เน้นการศึกษา  
การมีงานท า  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าทัน 
 1.๔ เมืองครอบครัว  ชุมชนเข้มแข็ง  :  เป็นเมืองที่ชุมชนมีจิตอาสา  ร่วมมือร่วมใจในการ
แก้ไขปัญหา  พัฒนาชุมชน  ครอบครัวอบอุ่น  มีภูมิคุ้มกันทางสังคม  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 1.๕ เมืองสิ่งแวดล้อมดี  :  เป็นเมืองที่มีการวางแผน  การบริหารจัดการ  โครงสร้างพื้นฐานให้
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ร่วมกันลดมลภาวะ  มีสถานที่พักผ่อนและมีพ้ืนที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 1.๖ เมืองพ้ืนที่สร้างสรรค์  :  เป็นเมืองที่มีที่มีจิตวิญญาณ  มีพ้ืนที่ส าหรับเด็กและเยาวชนใน
การท ากิจกรรม  รวมทั้งประชาชนให้มีความภาคภูมิใจ  ช่วยกันบ ารุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา  ศิลปะ  
ประเพณ ี วัฒนธรรม  และกีฬา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมวิถีพอเพียง 
๘. แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน
ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด 
เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  
แบบ  ดังนี้  
  ๑)  แผนท าเอง   
  ๒)  แผนขอความร่วมมือ   
 ๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 

 โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย ๕๐% ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการ
ปรับปรุงแผนชุมชน อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้  
  1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
 ๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพ่ือการเกษตร 
 ๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ 
 ๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรม
ให้มีการท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
 ๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด  
 ๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
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 ๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 
 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็น 
 ๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร.   

๙.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูล เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
โดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลดารเกษตร เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  
ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน แหล่งน้ า
ธรรมชาติ แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการ
สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
เกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เทศบาลต าบลปะทิวจึง
ต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตร
และแหล่งน้ าเพ่ือเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ร่วม กับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูล
ปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม   
ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ :  ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
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๑. วิสัยทัศน์ 
เทศบาลต าบลปะทิว  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
 “ ปะทิวเมืองน่าอยู่              มุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
          ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม             พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน       อยู่บนพ้ืนฐานแห่งคุณธรรม  ” 
 
2.  เป้าประสงค์ 
  ๑) ชุมชน/ท้องถิ่น มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ที่ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
 ๒) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
 ๓) ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสัมฤทธิผลของยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
 4) สร้างรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน 
 5)  เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
 6)  ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 7) ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  ตัวช้ีวัด 
  ๑) จ านวนของชุมชน/ท้องถิ่น ทีม่ีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ที่ชัดเจนน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 
 ๒) จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เมืองน่าอยู่ 
 ๓) จ านวนประชาชนได้รับความพึงพอใจจากสัมฤทธิผลของยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
 4) จ านวนประชาชนที่มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 
 5) จ านวนของมูลค่าสินค้าเกษตร 
 6) จ านวนของตลาดสินค้าเกษตรทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 7) จ านวนประชาชนทีด่ าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  ค่าเป้าหมาย 
  1) สร้างกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่
ชุมชน/ท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ในระดับชุมชน/ท้องถิ่น ให้เกิด
สัมฤทธิผลอย่างน้อยปีละ ๓ เรื่อง 
 3) ติดตามผล ประเมินผล การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชน/ท้องถิ่น 
 4) ประกาศเกียรติคุณ “เมืองน่าอยู”่ประจ าปีและสนับสนุนงบประมาณ 
 5) สร้างกิจกรรมต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การเกษตร และวัฒนธรรมประเพณี 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
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 6) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 7) จัดท าสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี สินค้าและบริการ รวมถึงข้อมูลนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
 8) พัฒนาด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
 9) การพัฒนาระบบการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
 10) การส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
 11) พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน/พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจ าหน่าย รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขัน 
 12) พัฒนาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 13) การสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 14) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  กลยุทธ์ 
 ๑)  ให้มีถนนที่ได้มาตรฐานและเพียงพอแก่การสัญจร 
 2)  ให้มีการวางท่อระบายน้ าในถนนทุกสาย  และปรับปรุงท่อที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น 
 3)  ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 4)  ให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
 5)  ให้เยาวชน  ประชาชน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 6)  ให้ชุมชนปลอดจากพาหนะของโรคติดต่อ 
 7)  ให้ประชาชนมีความรู้อย่างน้อยต้องส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
 8)  ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
 9)  ให้ประชาชนรู้จักระเบียบวินัยด้านจราจร 
 10)  ให้สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลดูสะอาดสวยงาม 
 11)  จัดให้มีการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 12)  จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาล 
6. แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๗) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 8) แผนงานการพาณิชย์ 
  9) แผนงานงบกลาง 
   

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



~ ๒๗ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ส่วนท่ี ๓ 
 
 
 
 

 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว  ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตาม
และประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพมีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผล
ของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน 
แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังไผ่  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖1)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและ
ประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่ง
สามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ 
ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) 
กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การ
ปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็น
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การ
ใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพ่ือให้
ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมิน
แนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
 
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จ
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม 
เหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม    ผล

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

 



~ ๒๘ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

การประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อไป
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือ
กระตุ้นให้ข้าราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 



~ ๒๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8–๒๕๖2) ดังนี้  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์(๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน)    
(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ✓) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบ
ปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

✓ 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา   ✓ 
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 

และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

✓ 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ✓ 
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น ✓ 
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ ✓ 
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ✓ 
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ ✓ 
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ ✓ 

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7   

✓ 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
 

 
 



~ ๓๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

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

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 

การประเมินคุณภาพของแผน ๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  

ของเทศบาลต าบลปะทิว  
  

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ ๕ ๕ 
๓.๒  พันธกิจ ๕ ๕ 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๐ ๑๐ 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๕ ๑๕ 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๐ ๑๐ 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๕ ๑๕ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 

 
 



~ ๓๒ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด    :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ✓) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

✓ 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน ✓ 
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

✓ 

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

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ✓ 
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  
 
 
 
 
 
 



~ ๓๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

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

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการพัฒนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกตอ้งตามหลักของการจดัท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผดิชอบหลกัสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 

 



~ ๓๔ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
➢  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
➢  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
➢  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
➢  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   3   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) 116 - - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 

60 51.72 - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

60 ๑๐๐ - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเมษายน ๒๕61 ถึง 
กันยายน ๒๕๖1) 

28 46.66 3 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 
 

ตัวบ่งชีท้ี ่ ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

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

ผลการติดตามประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
(ระหว่างเมษายน ๒๕61 ถึง กันยายน ๒๕๖1)   

28 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
 



~ ๓๕ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ๕ 4 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ 3 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒7 
 
ข้อคิดเห็น   
 จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒7  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  
30  คะแนน   

 
ข้อเสนอแนะ   
 เพ่ือให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็น
ควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  เทศบาลต าบลปะทิวสามารถ
ด าเนินการได้เพียงร้อยละ  46.66  อาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณ  เทศบาลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๖ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง .............................................. 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ........................................................ ........................................................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

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

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

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

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 



~ ๓๗ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ส่วนท่ี  ๔ 
 
 
 

 
 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว
เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบ
บันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว  รอบ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/
๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



~ ๓๘ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย จะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลปะทิว 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

✓  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

✓  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ✓  
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

✓  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

✓  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น 
และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลมา
จัดท าฐานข้อมูล 

✓  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ✓  
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT) เพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

✓  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ✓  
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  



~ ๓๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓  เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน โดย
เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปะทิว 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน (เดือนเมษายน  ๒๕61 – กันยายน  ๒๕๖1) 

   
ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)   

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร 
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕59 ปี ๒๕60 ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 103 75 100 73 112 25   
๒.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่าง
เป็นระบบ 

1 1 1 1 1 1   

๓.  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและสินค้า
ด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 

1 1 1 1 1 1   

๔.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง - - 2 - 2 1   
รวมท้ังสิ้น 105 77 104 75 116 28   

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  73.33  72.11  24.13   
 



~ ๔๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
                การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และทุกๆ ๖  
เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปะทิว 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนเมษายน  ๒๕61 – กันยายน  ๒๕๖1) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 112 57 50.89 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 1 1 100 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1 1 100 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพานิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

2 1 100 

รวม 116 60 51.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๒ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
 

 
 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการการวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ    
 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิวเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. 
๒๕๕8 – ๒๕๖2)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)     

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ 
๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐        
ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและ
เอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   
 (๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการ
วัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความ
เหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



~ ๔๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว  ได้ด าเนินการวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  
ดังนี้ 

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 

ของเทศบาลต าบลปะทิว 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ ๕ ๕ 
๓.๒  พันธกิจ ๕ - 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๐ ๑๐ 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๕ ๑๕ 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๐ ๑๐ 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๕ ๑๕ 

รวม ๑๐๐ ๙๕ 
 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
สามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ) 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว  ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   
โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 



~ ๔๔ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๗ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี 
(๓ ปี)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ  

๕ ๕ 

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

รวม ๑๐๐ ๙๖ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ส่วนท่ี  ๕ 
 
 

 
 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน
ฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึด
หลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการ
ประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผล
การบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว รอบเดือน ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลต าบลปะทิว จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพ
ลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 
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ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

  

 

  เทศบาลต าบลปะทิว   
  ขอ้มลู อปท. 

  
  ขอ้มลู ประชากรและชมุชม  

  
  วสิัยทัศน์   
  ยทุธศาสตรอ์ปท. 

  
  จัดท าแผน  

  
  เปลีย่นแปลงแผน  

  
  ขออนุมัตงิบประมาณ  

  
  ระบพุกิัดโครงการ 3 ปี  

  
  GIS    
  รายงาน GIS  

  
  หาจุดพกิัด 

  
     
  รายงาน eco    
     
  1    

  เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 2561 
เหลอืจ่าย    

  บันทกึเงนิเหลอืจ่าย    
  ผลการบันทกึเงนิหลอืจ่าย    

  เงนิอดุหนุนทั่วไป ม.ีค. 2561 

 

  
 

  

  
  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผน 3 ปี [ปีงบประมาณ 2560] 
 

 

http://e-plan.dla.go.th/orginfoDetail.jsp
http://e-plan.dla.go.th/population.jsp
http://e-plan.dla.go.th/vision.jsp
http://e-plan.dla.go.th/orgStrategics.jsp
http://e-plan.dla.go.th/projects.jsp
http://e-plan.dla.go.th/changePlans.jsp
http://e-plan.dla.go.th/budgets.jsp
http://e-plan.dla.go.th/specifyCoordinate3Years.jsp
http://203.151.232.56/map.do?authen=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5TdHJpbmc7rdJW5-kde0cCAAB4cAAAAAN0AANhYnR0AAQ3MTg2dAAKMjcvMDQvMjU2MA%3D%3D
http://e-plan.dla.go.th/abtGisReport.jsp
http://e-plan.dla.go.th/gis/index.jsp
http://e-plan.dla.go.th/eco/indexOrg.jsp
http://e-plan.dla.go.th/bud/special59s.jsp?realStatus=0
http://e-plan.dla.go.th/bud/special59s.jsp?realStatus=1
http://e-plan.dla.go.th/bud/special59s.jsp?realStatus=1
http://e-plan.dla.go.th/bud/special59r.jsp?realStatus=0
http://e-plan.dla.go.th/bud/special59r01.jsp?realStatus=1
http://e-plan.dla.go.th/bud/budGeneral.jsp?year=2560&month=3
http://e-plan.dla.go.th/bud/budGeneral.jsp?year=2560&month=3
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-ทุกยทุธศาสตร์- 2561  

 

ล าดบั  ชือ่โครงการ  แผนงาน - กจิกรรม งบตามแผน   
1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเมอืงปะทวิใหน้า่อยู ่

 
1. โครงการใหค้วามรูเ้กีย่วกับการ

คุม้ครองผูบ้รโิภคและ
ประชาสัมพันธเ์รือ่งโรคตดิตอ่
หรอืโรคทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบัน 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

35,000.00 
 

 

 
2. โครงการรณรงคป้์องกัน

ควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

50,000.00 
 

 

 
3. โครงการใหค้วามรูก้ับเยาวชน

ในการวางแผนและเตรยีม
ความพรอ้มการตัง้ครรภก์อ่นวัย
อันควร 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

25,000.00 
 

 

 
4. โครงการสง่เสรมิอาหาร

กลางวันของศนูยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบา้นบางสน 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

464,800.00 
  

 
5. โครงการสง่เสรมิอาหารเสรมิ

(นม)ของศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บา้นบางสน 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

171,280.00 
  

 
6. โครงการสง่เสรมิอาหารเสรมิ

(นม) ของ ร.ร.อนุบาลปะทวิ 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

1,149,720.00 
  

 
7. โครงการสง่เสรมิอาหาร

กลางวันของ ร.ร.อนุบาลปะทวิ 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-

งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

2,376,000.00 
  

 
8. โครงการเพิม่ไอโอดนี เพิม่ไอ

ควิและอคีวิ 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

3,000.00 
  

 
9. โครงการฟันสวยยิม้ใส 2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-

งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

5,000.00 
  

 
10. โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูวั้น

เอดสโ์ลก (1 ธ.ค.) 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

20,000.00 
 

 

 
11. โครงการฝึกอบรมและรณรงค์

รักษ์สิง่แวดลอ้ม (วัน
สิง่แวดลอ้มโลก 5 ม.ิย.) 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

25,000.00 
 

 

 
12. โครงการรณรงควั์นงดสบูบหุรี่

โลก (31 พ.ค.) 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

15,000.00 
 

 

 
13. โครงการฝึกอบรมปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพเด็กวัยเรยีน 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

18,000.00 
 

 

 
14. โครงการออกก าลังกายเพือ่

สขุภาพ 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

45,000.00 
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15. โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิ

สขุภาพผูส้งูอายโุรงพยาบาล
ปะทวิ 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

19,000.00 
 

 

 
16. โครงการฝึกอบรมการดแูล

ตนเองเพือ่ป้องกนัโรคหอบหดื
และปอดอดุกัน้เรือ้รัง 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

30,000.00 
 

 

 
17. โครงการฝึกอบรมและคัดกรอง

เบาหวาน ความดันโลหติสงู
ภายในเขตเทศบาลต าบลปะ
ทวิ 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

18,000.00 
 

 

 
18. โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู ้

ตรวจมะเร็งปากมดลกูและ
ตรวจมะเร็งเตา้นม 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร

สาธารณสขุ 

14,000.00 
 

 

 
19. โครงการฝึกอบรมและสง่เสรมิ

สขุภาพชอ่งปากเด็กวัยเรยีน 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

20,000.00 
 

 

 
20. โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู ้

และสง่เสรมิสขุภาพ
ผูป้ระกอบการ 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

14,000.00 
 

 

 
21. โครงการฝึกอบรมและสง่เสรมิ

สขุภาพ และเยีย่มบา้น
ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูป่้วยเอดส ์

2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

20,000.00 
 

 

 
22. โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู ้

และพัฒนาศักยภาพ อสม.ใน
การจัดการสขุภาพชมุชนสาน
ฝัน ประจ าปี 2560 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

7,500.00 
 

 

 
23. โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู ้

และพัฒนาศักยภาพ อสม.ใน
การจัดการสขุภาพชมุชน
ประสบสขุ ประจ าปี 2560 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

7,500.00 
 

 

 
24. โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู ้

และพัฒนาศักยภาพ อสม.ใน
การจัดการสขุภาพชมุชนวัด
เขาเจดยี-์ตลาดใน ประจ าปี 
2560 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

7,500.00 
 

 

 
25. โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู ้

และพัฒนาศักยภาพ อสม.ใน
การจัดการสขุภาพชมุชนพนู
ทรัพย ์ประจ าปี 2560 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

7,500.00 
 

 

 
26. โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู ้

"วัยใสใสใ่จสขุภาพ" 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

15,000.00 
 

 

 
27. โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู ้"กู ้

ชพีตัวนอ้ย" 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

55,000.00 
 

 

 
28. โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูใ้น

การป้องกันเด็กจมน ้า 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

15,000.00 
 

 



~ ๔๙ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
29. โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู ้

รณรงคป้์องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิในเขต
เทศบาลต าบลปะทวิ 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

40,000.00 
 

 

 
30. โครงการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด

ภายในตลาดสดเทศบาล 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

50,000.00 
 

 

 
31. โครงการฝึกอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิารการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ต าบลปะทวิประจ าปี 

1. บรหิารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับ
อัคคภีัย-การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

50,000.00 
 

 

 
32. โครงการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย

ภายในเขตเทศบาล 
1. บรหิารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับ
อัคคภีัย-การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

100,000.00 
 

 

 
33. โครงการตดิตัง้ป้ายเตอืนภัย

ตา่งๆ 
1. บรหิารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับ
อัคคภีัย-การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

50,000.00 
 

 

 
34. โครงการฝึกอบรมการป้องกัน

และระงับอัคคภีัยในครัวเรอืน 
1. บรหิารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับ
อัคคภีัย-การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

50,000.00 
 

 

 
35. โครงการป้องกันและลด

อบัุตเิหตทุางถนนในชว่ง
เทศกาลตา่งๆ 

1. บรหิารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับ
อัคคภีัย-การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

23,000.00 
 

 

 
36. โครงการป้องกันการทจุรติ

ภาครัฐและการแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิเทศบาลต าบลปะทวิ 

1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน
บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 

3,000.00 
  

 
37. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน 
1. บรหิารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับ
อัคคภีัย-การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

200,000.00 
 

 

 
38. โครงการใหค้วามรูด้า้น

กฎหมายและขอ้ปฏบัิตเิกีย่วกับ
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของ
บา้นเมอืง 

1. บรหิารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
งานเทศกจิ-การรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ย 

20,000.00 
 

 

 
39. โครงการอบรมการป้องกันและ

ระงับอัคคภีัยในสถานศกึษา 
1. บรหิารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับ
อัคคภีัย-การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

50,000.00 
 

 

 
40. โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิ

คณุธรรมจรยิธรรมของ
เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ 

1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน
บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 

100,000.00 
  

 
41. โครงการพัฒนาขอ้มลู

อเิล็คทรอนคิและระบบเว็บไซด์
เทศบาลต าบลปะทวิ 

1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน
บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 

5,000.00 
  

 
42. โครงการสง่เสรมิการ

ประชาสัมพันธข์อ้มลูขา่วสาร
ผา่นสถานวีทิยชุมุชน 

1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน
บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 

25,000.00 
  

 
43. โครงการจัดท ารายงานผลการ

ปฏบัิตงิานประจ าปีเทศบาล
ต าบลปะทวิ 

1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน
บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 

70,000.00 
  

 
44. โครงการปรับปรงุเสยีงตาม

สายในเขตเทศบาลต าบลปะ

1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน

บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 

90,000.00 
 

 



~ ๕๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ทวิ 

 
45. โครงการตดิตัง้โครงเหล็กป้าย

ประชาสัมพันธ ์
1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน
บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 

20,000.00 
 

 

 
46. โครงการหนูนอ้ยใสใ่จอาเซยีน 2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-

งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

5,000.00 
  

 
47. โครงการฝึกอบรมและสง่เสรมิ

การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนของ
เด็กเล็ก 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

20,000.00 
  

 
48. โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิการ

พัฒนาครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษา 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

10,000.00 
  

 
49. โครงการสง่เสรมิพัฒนาการ

ของเด็กเล็ก 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

31,000.00 
  

 
50. โครงการสง่เสรมิคณุภาพ

ผูเ้รยีนสูม่าตรฐานการศกึษา 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

40,000.00 
  

 
51. โครงการกจิกรรมเปิดบา้น

คณุธรรม  
2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

25,000.00 
  

 
52. โครงการสง่เสรมิความเป็นเลศิ

ทางวชิาการ 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

15,000.00 
  

 
53. โครงการประกันคณุภาพ

ภายในศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

2,000.00 
  

 
54. โครงการอบรมและการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิ
ทักษะการเลีย้งดเูด็กปฐมวัย 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

15,000.00 
  

 
55. โครงการเขา้คา่ยคณุธรรม - 

จรยิธรรมนักเรยีน 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

30,000.00 
  

 
56. โครงการจัดการเรยีนการสอน

วชิาชา่งกอ่สรา้ง - งานปนู 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

25,000.00 
  

 
57. โครงการเสรมิสรา้งครอบครัว

อบอุน่ชมุชนเขม้แข็ง 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-สรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน-งานสง่เสรมิและ
สนับสนุนความเขม้แข็งชมุชน-กจิกรรม
ทีใ่หป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่เพือ่
ยกระดับคณุภาพชวีติ 

30,000.00 
 

 

 
58. โครงการส ารวจและจัดเก็บ

ขอ้มลูพืน้ฐานของประชาชนใน
เขตเทศบาล (เขตเมอืง) 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-สรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน-งานสง่เสรมิและ
สนับสนุนความเขม้แข็งชมุชน-กจิกรรม
ทีใ่หป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่เพือ่
ยกระดับคณุภาพชวีติ 

5,000.00 
 

 

 
59. โครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม

ของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลและแผน
ชมุชน 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-สรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน-งานสง่เสรมิและ
สนับสนุนความเขม้แข็งชมุชน-กจิกรรม
เพือ่ใหเ้กดิการรว่มคดิ ร่วมท า ร่วม
แกไ้ข ปัญหาชมุชน 

40,000.00 
 

 

 
60. โครงการป้องกันโรคพษิสนัุข

บา้และควบคมุการเพิม่ปรมิาณ
ของสนัุขและแมว 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

80,000.00 
 

 



~ ๕๑ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
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61. โครงการฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพผูน้ าชมุชน 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-สรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน-งานสง่เสรมิและ
สนับสนุนความเขม้แข็งชมุชน-กจิกรรม
ทีใ่หป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่เพือ่
ยกระดับคณุภาพชวีติ 

100,000.00 
 

 

 
62. โครงการฝึกอบรมอาชพีให ้

กลุม่สตรแีละผูน้ าชมุชน เพือ่
การพึง่พาตนเอง 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-สรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน-งานสง่เสรมิและ
สนับสนุนความเขม้แข็งชมุชน-กจิกรรม
ทีใ่หป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่เพือ่
ยกระดับคณุภาพชวีติ 

80,000.00 
 

 

 
63. โครงการเชดิชรููค้า่ผูส้งูอายใุน

เขตเทศบาล 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-สรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน-งานสง่เสรมิและ
สนับสนุนความเขม้แข็งชมุชน-กจิกรรม
ทีใ่หป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่เพือ่
ยกระดับคณุภาพชวีติ 

100,000.00 
 

 

 
64. โครงการสายใยแหง่รัก 2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-

งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

5,000.00 
  

 
65. โครงการบ ารงุรักษาและ

ปรับปรงุครภุัณฑ ์
1. บรหิารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับ
อัคคภีัย-การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

500,000.00 
 

 

 
66. โครงการตอ่เตมิอาคาร

เอนกประสงค ์
2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

60,000.00 
 

 

 
67. โครงการขดุลอกทอ่และราง

ระบายน ้าในเขตเทศบาล 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร

สาธารณสขุ 

99,000.00 
 

 

 
68. โครงการปรับปรงุหอ้งน ้า - 

หอ้งสว้มภายในตลาดสด
เทศบาลต าบลปะทวิ 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

100,000.00 
 

 

 
69. โครงการผูช้ าระภาษีดเีดน่ 1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน

บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 
50,000.00 

 

 

 
70. โครงการปรับปรงุแผนทีภ่าษี 1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน

บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 
50,000.00 

 

 

 
71. โครงการปรับปรงุหลังคาตลาด

สด 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

700,000.00 
 

 

 
72. โครงการกอ่สรา้งหอ้งเก็บของ 2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-

งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

100,000.00 
  

 
73. โครงการจัดซือ้รถบรรทกุน ้า 1. บรหิารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับ
อัคคภีัย-การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

2,119,000.00 
 

 

 
74. โครงการจัดซือ้วัสด-ุครภุัณฑ ์ 1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน

บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 
2,027,300.00 

 

 

 
75. โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะ 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-เคหะและ
ชมุชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

350,000.00 
  

 
76. โครงการปรับปรงุถนนเทศบาล 

8 - ถนนเทศบาล 10 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-เคหะและ
ชมุชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่

ไฟฟ้าสาธารณะ 

727,100.00 
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77. โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า

คอนกรตีเสรมิเหล็กถนนสาย
เทศบาล 10 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-เคหะและ
ชมุชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่
ไฟฟ้าสาธารณะ 

315,000.00 
  

 
78. โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า 

คสล.รปูตัวย ูถนนสายเทศบาล 
2 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-เคหะและ
ชมุชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่
ไฟฟ้าสาธารณะ 

567,000.00 
  

 
79. ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด CCTV 2. บรกิารชมุชนและสังคม-เคหะและ

ชมุชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่
ไฟฟ้าสาธารณะ 

350,000.00 
  

 
80. โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า 

คสล.รปูตัวยถูนนสายเทศบาล 
13 (บรเิวณบา้นยายลดิ) 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-เคหะและ
ชมุชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่
ไฟฟ้าสาธารณะ 

319,200.00 
  

 
81. โครงการปรับปรงุเครือ่งหมาย

จราจรบนผวิทาง 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-เคหะและ
ชมุชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่

ไฟฟ้าสาธารณะ 

250,000.00 
  

 
82. โครงการปรับปรงุไหลท่างถนน

สายปะทวิ - ท่าแซะ (หนา้
ไปรษณีย-์หว้ยอา้ยแพะ)  

2. บรกิารชมุชนและสังคม-เคหะและ
ชมุชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่
ไฟฟ้าสาธารณะ 

397,800.00 
  

 
83. โครงการกอ่สรา้งโรงจอดรถ

บรเิวณหนา้อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-เคหะและ
ชมุชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่
ไฟฟ้าสาธารณะ 

120,000.00 
  

 
84. โครงการซอ่มแซมฝาปิดบอ่พัก

น ้าและรางระบายน ้า คสล. 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-เคหะและ
ชมุชน-งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

50,000.00 
  

 
85. โครงการปรับปรงุถนนสายวัด

เขาเจดยี-์ถนนสายเทศบาล 2 
(ตอ่จากปี 2558) 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-เคหะและ
ชมุชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่
ไฟฟ้าสาธารณะ 

489,800.00 
  

 
86. โครงการกอ่สรา้งลานคอนกรตี

เสรมิเหล็กเอนกประสงค์
บรเิวณสวนสาธารณะหลัง
สถานรีถไฟปะทวิ 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-เคหะและ

ชมุชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่
ไฟฟ้าสาธารณะ 

405,200.00 
 

 

 
87. โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า 

คสล.รปูตัวย ูถนนสายบา้น
ทองหลาง-บา้นบางจาก 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-เคหะและ
ชมุชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่
ไฟฟ้าสาธารณะ 

406,800.00 
  

 
88. โครงการกอ่สรา้งทีพ่ัก

ผูโ้ดยสารบรเิวณหนา้โรงเรยีน
ปะทวิวทิยา 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-เคหะและ
ชมุชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่
ไฟฟ้าสาธารณะ 

70,000.00 
  

 
89. โครงการจา้งเหมาบรกิารท า

ความสะอาด 
1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน
บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 

324,000.00 
 

 

 
90. โครงการจา้งเหมาบรกิารดแูล

สวนสาธารณะ 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-เคหะและ
ชมุชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่

ไฟฟ้าสาธารณะ 

200,000.00 
  

 
91. โครงการทอ้งถิน่ไทย รวมใจ

ภักดิ ์รักพืน้ทีส่เีขยีว 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-
สาธารณสขุ-งานบรกิารสาธารณสขุ
และงานสาธารณสขุอืน่ๆ-การบรกิาร
สาธารณสขุ 

10,000.00 
 

 

 
92. โครงการตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด

ภายในศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กบา้น
บางสน 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

30,000.00 
  

 
93. โครงการปรับปรงุภมูทิัศนศ์นูย์

พัฒนาเด็กเล็กบา้นบางสน 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

950,000.00 
  

 
94. โครงการปรับปรงุอาคาร

ส านักงานและอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน
บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 

400,000.00 
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95. โครงการตดิตัง้ซุม้เฉลมิพระ

เกยีรตแิบบส าเร็จรปูบรเิวณ
หนา้ส านักงาน หนา้ ศพด.บา้น
บางสน และบรเิวณสีแ่ยกเจรญิ
รัฐ 

1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน
บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 

300,000.00 
 

 

 
96. โครงการปรับปรงุซอ่มแซมโตะ๊

เอนกประสงค ์(โตะ๊รดน ้า
ผูส้งูอาย)ุ 

1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน
บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 

20,000.00 
  

 
97. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ

ของชาตเิพือ่เสรมิสรา้งความ
สมานฉันท ์ 

1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน
บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 

50,000.00 
  

 
98. โครงการเตรยีมและรับเสด็จใน

โอกาสตา่ง ๆ 
1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน
บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 

200,000.00 
 

 

 
99. โครงการจัดงานวันส าคัญอืน่ๆ 

ทีท่างราชการก าหนดขึน้เป็น
กรณีพเิศษ 

1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน

บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 

25,000.00 
  

 
100. โครงการกฬีาชมุชนสัมพันธ ์ 2. บรกิารชมุชนและสังคม-สรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน-งานสง่เสรมิและ
สนับสนุนความเขม้แข็งชมุชน-กจิกรรม
ทีใ่หป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่เพือ่
ยกระดับคณุภาพชวีติ 

30,000.00 
 

 

 
101. โครงการฝึกอบรมการท าขนม

ไทย 
1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน
บรหิารทั่วไป-การบรหิารงานทั่วไป 

10,000.00 
 

 

 
102. โครงการเด็กปฐมวัยใสใ่จภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่ 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

4,500.00 
  

 
103. โครงการจัดงานตักบาตรเทโว 

(วันออกพรรษา) 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

20,000.00 
  

 
104. โครงการจัดงานวันเด็ก

แหง่ชาต ิ
2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

100,000.00 
  

 
105. โครงการจัดงานประเพณีวัน

เขา้พรรษาและวันส าคัญอืน่ๆ 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

25,000.00 
 

 

 
106. โครงการแขง่ขันกฬีา นักเรยีน 

เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

70,000.00 
 

 

 
107. โครงการแขง่ขันกฬีาของ

นักเรยีน เยาวชน หรอื
ประชาชน 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

70,000.00 
 

 

 
108. โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต ์
2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

150,000.00 
 

 

 
109. โครงการจัดงานวันลอยกระทง 2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-

งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

150,000.00 
 

 

 
110. โครงการศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เทดิไทองคร์าชนั 
2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

10,000.00 
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111. โครงการพัฒนาศักยภาพกฬีา

ฟตุบอลโรงเรยีนปะทวิวทิยา 
อ าเภอปะทวิ จังหวัดชมุพร 

2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมทอ้งถิน่-ประเพณีทอ้งถิน่ 

30,000.00 
 

 

 
112. โครงการลานดนตรแีละศลิปะ 2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-

งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

50,000.00 
 

 

 
113. โครงการท าบญุวันขึน้ปีใหม่ 2. บรกิารชมุชนและสังคม-การศกึษา-

งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถมศกึษา-กจิกรรมเด็กและเยาวชน 

2,500.00 
 

 

2. ยทุธศาสตรส์ง่เสรมิตลาดการทอ่งเทีย่วอยา่งเป็นระบบ 

 
114. โครงการปรับปรงุภมูทิัศน์

บรเิวณศนูยบ์รกิารประชาชน

และนักทอ่งเทีย่วชว่งเทศกาล
ปีใหม่ 

1. บรหิารทั่วไป-บรหิารงานทั่วไป-งาน
บรหิารทั่วไป-สง่เสรมิการสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจใหป้ระชาชนตระหนัก
ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 

30,000.00 
 

 

3. ยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการตลาดและสนิคา้ดา้นการเกษตรอยา่งมคีณุภาพ 

 
115. โครงการปรับปรงุและจัด

ระเบยีบพืน้ทีผ่อ่นผัน 
3. การเศรษฐกจิ-การเกษตร-งาน
สง่เสรมิการเกษตร-งานวางแผน
สง่เสรมิการเกษตร 

80,000.00 
  

4. ยทุธศาสตรส์ง่เสรมิวถิพีอเพยีง 

 
116. โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงใน

เด็กปฐมวัย 
3. การเศรษฐกจิ-การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหลง่น ้าและป่าไม-้โครงการ
ปลกูและฟ้ืนฟปู่าตามแนวพระราชด าร ิ

4,000.00 
  

 
117. โครงการวถิชีมุชนวถิพีอเพยีง 3. การเศรษฐกจิ-การเกษตร-งาน

อนุรักษ์แหลง่น ้าและป่าไม-้โครงการ
ปลกูและฟ้ืนฟปู่าตามแนวพระราชด าร ิ

30,000.00 
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ส่วนท่ี  ๖ 
 
 

  
 กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล  คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง
เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร 
รวมทั้ง  ถนนรางระบายน้ า  หนอง  คลอง  สระ  สวนสาธารณะ  เป็นต้น  วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นนี้
ต้องมีการเก็บ  วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  ทั้งนี้  เทศบาลต าบลปะทิวได้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล  ดังนี้ 
 
๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
 ๑.1  สิ่งก่อสร้าง 
   ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลปะทิว 
   (๑)  ถนนลอดยาง  จ านวน  4  สาย 
  (๒)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  13  สาย   
   

 ➢  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ถนนสึกกร่อน  ไม่มี เพราะมีการซ่อมแซมปรับปรุงถนนไปแล้ว  
    
๒.  ครุภัณฑ์   
 ๒.๑  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  (๑)  โต๊ะเหล็ก    
  (๒)  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์    
  (๓)  โต๊ะประชุม    
  (๔)  โต๊ะส าหรับเด็กปฐมวัย   
  (๕)  โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี    
  (๖)  โต๊ะหมู่บูชา    
  (๗)  โต๊ะประชุม   
  (๘)  โต๊ะพิมพ์ดีด   
  (๙)  เครื่องโทรศัพท์   
  (๑๐)  เครื่องพิมพ์ดีด   
  (๑๑)  ตู้นิรภัย   
  (๑๒)  เครื่องปรับอากาศ    
  (๑๓)  พัดลมตั้งพ้ืน   
  (๑๔)  เครื่องถ่ายเอกสาร   
  (๑๕)  บันไดอลูมิเนียม   

ผลการติดตามและประเมินผลทรพัย์สิน 
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  (๑๖)  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส   
  (๑๗)  ตู้เย็น   
  (๑๘)  เครื่องโทรสาร   
  (๑๙)  ชั้นสามช่อง   
  (๒๐)  ชั้นวางรองเท้า   
  (๒๐)  ชั้นวางของ   
  (๒๑)  ตู้เก็บเอกสาร   
  (๒๒)  ตู้เหล็กมือจับ   
  (๒๓)  ตู้เก็บเอกสาร   
  (๒๔)  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   
  (๒๕)  พระพุทธรูป   
  (๒๖)  เก้าอ้ีต่างๆ   
 ๒.๒  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
    (๑)  รถกระบะ   
  (๒)  รถจักรยานยนต์   
  (๓)  รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์   
  (4)  รถบรรทุกขยะมูลฝอย   
 ๒.3  ครุภัณฑ์การเกษตร 
   (1)  เครื่องพ่นยา   
  (2)  เครื่องพ่นหมอกควัน     
 ๒.4  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
  (๑)  ชุดไมโครโฟน   
  (๒)  จอรับภาพ   
  (๓)  เครื่องขยายเสียง    
 ๒.5  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  (๑)  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  
 ๒.6  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
  (๑)  เครื่องตัดหญ้า   
   (๒)  เครื่องท าน้ าเย็น    
 ๒.7 ครุภัณฑ์ส ารวจ 
  (๑)  เทปวัดระยะทาง   
  (๒)  วงล้อวัดระยะ      
 ๒.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  (๑)  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ   
  (๒)  เครื่องคอมพิวเตอร์   
  (๓)  โน้ตบุค   
  (๔)  เครื่องส ารองไฟ   
  (๕)  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   
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  ➢  ผลการติดตามและประเมินผล 
  ครุภัณฑ์ของเทศบาลที่ปรากฏข้างต้นนั้น  มีจ านวน  45 รายการ  ที่ช ารุดเสื่อมสภาพไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  การตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว  เทศบาลต าบลปะทิวได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุที่ช ารุด  เสื่อมสภาพ  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้ 
  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  ดังนี้ 
    (๑)  นายพรชัย  นุ้ยมาก  ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง 
    (๒)  นางนิภาพันธุ์  มัฆพาน ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
    (๓)  นางสาวนพวรรณ  นพคุณ ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
  คณะกรรมการได้ตรวจสอบพัสดุดังกล่าวแล้วพบว่า มีพัสดุที่ช ารุด  7  รายการ  ดังนี้ 
    (๑)  เก้าอ้ีท างาน ระดับ 4-5   

(๒)  เกา้อ้ีพนักพิง ล้อเลื่อน   
(๓)  เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ (ขายพร้อมโต๊ะ)   
(๔)  เก้าอ้ีท างาน ระดับ 3-6    

   (5)  เครื่องปรับอากาศ    
   (6)  โทรทัศน์    
   (7)  ชั้นสามช่องส าหรับใส่แฟ้มเล็ก    
๓.  วัสดุ 
 วัสดุที่จ าเป็นจะต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  โดย
รายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑  วสัดุส านักงาน  เช่น  พานเครื่องทองน้อย พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง กระดาษ  หมึก  ดินสอ ฯลฯ 
 ๓.๒  วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า 
 ๓.๓  วสัดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน  ยาก าจัดแมลง ฯลฯ 
 ๓.๔  วสัดุก่อสร้าง  เช่น  ทราย  สี  ตะปู  สังกะสี ยางมะตอย 
 ๓.๕  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเบนซิน  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันเครื่อง 
 ๓.๖  วสัดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  พันธ์พืช  ปุ๋ย 
 ๓.๗  วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แผ่นซีดี  คีย์บอร์ด TONER MICRON HP 85A  
 

➢  ผลการติดตามและประเมินผล 
  เทศบาลต าบลปะทิว  ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว  ซึ่งมีวัสดุประเภทคงทนและวัสดุที่ใช้
แล้วสิ้นเปลืองหมดไป  การจัดซื้อวัสดุของเทศบาลต าบลปะทิวมีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ  และมี
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  สามารถตรวจสอบได้การเบิกจ่ายได้  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ วัสดุที่เบิกได้น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่     
 
 

************************************* 
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 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
รวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาล นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและ
เขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่า
ระบบปิดในปัจจุบันการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดย
ผลการวิเดคราะหส์ภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรอบปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจการวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน    ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
 ๑. นโยบายรัฐบาลให้การสนบัสนุน 
 - ด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ ด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพ  นโยบายไทยเข้มแข็ง  
นโยบายการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ 
 ๒. นโยบายการกระจายอ านาจตามแผน  พ.ร.บ.ก าหนดและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ  ท าให้
บทบาท  ภารกิจ  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากข้ึน 
 ๓. นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหาร
บริหารจัดการงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างอิสระ 
 ๔. นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการบริหาร
และการตรวจสอบการด าเนินงานและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕. มีอ านาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะและมีบทบาทในการบริหารกิจการท้องถิ่นเพ่ิมมาก
ขึ้น 
 ๖. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบ 

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 ๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ  ติดตาม
ผลการด าเนินงานของเทศบาล 
 ๒. สถานการณ์การเมืองไม่มั่นคงท าให้เศรษฐกิจถดถอย 
 ๓. ปัญหาการประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เช่น  ภัยแลง้  น้ าท่วม 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 



~ ๕๘ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  
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 ๔. ปัญหาการจัดสรรงบประมาณท่ีลดลงท าให้การพัฒนาของเทศบาลในบางเรื่องต้องชะงัก
และไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างเพียงพอ 
 ๕. ชุมชนขาดการรวมตัวที่เข้มแข็ง  ขาดการรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชน 
 ๖. สินค้าการเกษตรราคาต่ า 

 ๗. การถ่ายโอนภารกิจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
    
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
 เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้   ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดย
คณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
 ๑. มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ 
 ๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 
 ๓. มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 ๔. มีรายได้ท่ีได้จากการเก็บภาษี 
 ๕. มีการคมนาคมที่สะดวก 
 ๖. มีท าเลการลงทุนที่ดีเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของอ าเภอปะทิว 
 ๗. มีแหล่งเงินทุนและมีอิสระในการบริหารจัดการ 
 ๘. เทศบาลมีพื้นที่เขตให้บริการน้อย ท าให้ดูแลประชาชนและให้บริการอย่างทั่วถึง 
 ๙. มีระบบอินเตอร์เน็ตและน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๑๐. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 ๑๑. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 1๒. มีข้อบังคับท้องถิ่นข้ึนมาบังคับใช้ 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
 ๑. มีขนาดพื้นที่ที่จ ากัดท าให้การจัดเก็บภาษีได้น้อย 
 ๒. เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓. ขาดการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 ๔. ชุมชนไม่มีความเข้มแข็ง  การรวมกลุ่มท าได้ยาก 
 ๕. การด าเนินงานตามระเบียบของทางราชการมีข้ันตอนมาก  ซับซ้อน  ก่อให้เกิดความล่าช้า  
ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและการแบ่งหน้าที่ในปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน 

๖. งบประมาณด้านการพัฒนามีจ ากัด 
  

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



~ ๖๐ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ส่วนท่ี  8 
 
 

 
 
 
 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  และ 
    ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี  

๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน   

(๒)  แบบที่  ๑  :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน   

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม   
 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยสรุปได้ดังนี้               

➢  โครงการที่บรรจุในแผนสามปี  จ านวน   116  โครงการ 
   ➢  สามารถด าเนินการได้      จ านวน   28  โครงการ    
   ➢  คิดเป็นร้อยละ  24.13  ของแผนยุทธศาสตร์            
  
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน   

๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ

ส าหรับแผนพัฒนาสามปี เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙๘   
 (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๔  คะแนน  

 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี 
(๑)  แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               
 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖1  

(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) 



~ ๖๑ ~ 
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➢  โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   116  โครงการ 
➢  โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ  จ านวน   60  โครงการ 

   ➢  คิดเป็นร้อยละ  51.72  ของแผนพัฒนาสามปี 
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  ไม่ได้คะแนน  

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖1   
➢  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   116  โครงการ 

   ➢  สามารถด าเนินการได้     จ านวน   28  โครงการ    
   ➢  คิดเป็นร้อยละ  24.13  ของแผนพัฒนาสามปี 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนน
เต็ม  เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ   
๔.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของเทศบาล 
 ๔.๑  ครุภัณฑ์ที่ช ารุดมี  จ านวน  7  รายการ 

๔.๒  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ  และมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป 
 ๔.๓  เป็นครุภัณฑ์ที่สามารถจะด าเนินจ าหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ 
 ๔.๔  วัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อตามความจ าเป็นของการใช้งานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  

๔.๕  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง   
๔.๖  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ  

๕.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๕.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พ้ืนที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้
สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด 

๕.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
เทศบาลต าบลปะทิวมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้

ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  
คือ คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าต่างจังหวัด  ราษฎรมีฐานะปานกลาง ส่วนใหญ่ประชาชน
ประกอบอาชีพค้าขาย  บางพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์และท าเกษตรกรรม  เนื่องจากพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่เขต
เมือง  

 



~ ๖๓ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

๖.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลปะทิว  มีดังนี้ 
 

ล าดับที่ 
โครงการ 

 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๒ โครงการอาหารกลางวัน - มีเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนระหว่าง
ภาคเรียน  

-  ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอใน
การเบิกจ่าย การเบิกจ่ายยึดจ านวน
นักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2559    

- 
 

๓ โครงการอาหารเสริมนม -  มีเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนระหว่าง
ภาคเรียน 
 

-  ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอใน
การเบิกจ่าย การเบิกจ่ายยึดจ านวน
นักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2559    

- 

6 
 

โครงการจัดงานวันเด็ก - สตง.แย้งว่าไม่เป็นอ านาจหน้าที่ของ
ส่วนท้องถิ่น จึงระงับการจัดงาน 

- - 

7 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - - การตรวจสอบเอกสารต้องให้ตรง
กับกับข้อเท็จจริง    

- - 

8 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ - การคีย์ข้อมูลคนพิการไม่เป็นไป
ปัจจุบันอาจท าให้เกิดการซ้ าซ้อน
ผิดพลาดได้ 

- ระบบมีระยะเวลาในการคีย์ ระบบควรเปิดให้คีย์ข้อมูลได้
ตลอด 
 

9 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -  กรณีท่ีผู้สูงอายุเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ไม่
ทราบได้ทันทีหรือหากมีการย้ายที่อยู่ก็
ไม่มาบอกท าให้ทราบได้ยาก 
 

- การย้ายที่อยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

 

 



~ ๖๕ ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว 
  รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ถึง กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖1)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
๗.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  

ปัญหา 
(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
(๒)  แหล่งน้ าธรรมชาติมีน้อยไม่พียงพอ  
อุปสรรค 
(๑)  เทศบาลมีบุคลากรไม่เพียงกับการให้บริการ   
(๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ   
ข้อเสนอแนะ  
(1)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ า 
 

๘.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

๑)  เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติไดร้้อยละ  51.72  ไม่ถึงร้อยละ  ๑๐0  ของแผนพัฒนา
สามปี   

๒)  เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ  24.13  ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของ
แผนพัฒนาสามป ี 
 อุปสรรค 

๑)  เทศบาลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
๒)  เทศบาลมีงบประมาณท่ีจ ากัด        
ข้อเสนอแนะ  

      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี     
๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนพัฒนาสามปี   

 
 
 
  

 


