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ค ำน ำ 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561     หมวด 6  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคม 

 ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตาม
ให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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สารบัญ 
 
 

           หน้า 
ค าน า 
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
ส่วนท่ี  1  บทน า 
 -  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 -  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 -  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 -  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 -  ประโยชน์การติดตามและประเมินผล 
ส่วนท่ี  2  การติดตามและประเมินผล 
 -  สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 -  แนวทางการติดตามและประเมินผล 
ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 -  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 -  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล่องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 -  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 -  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 -  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล     
ส่วนที่  4  สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนมแนะ 
 -  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม          
 -  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งช้ีว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพื่อจะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
 
 เทศบาลต าบลบ้านกลางได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖2   ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7  ด้าน ดังนี้   
  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ด้วยนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 

 
ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 
  ๑. โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มใน
ภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณท่ีผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒.โครงการ / กิจกรรมท่ีได้ต้ังงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จส้ินภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
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  ๓. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดงานท่ีแตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ
ความพร้อมด้านพื้นท่ี ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน       
การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านกลางให้มาก
ขึ้นท้ังก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จส้ินโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากขึ้น  
  ๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  และมีฐานข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อน าไปสู่แนวทางการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไป
อย่างรวดเร็ว  

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ท่ัวถึงด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด 

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนา
ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวทั่วถึง  
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ส่วนท่ี 1  
บทน า 

 
1. ความส าคญัของการติดตามและประเมนิผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมี
จุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้าน
กลาง  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมท้ัง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลางตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง และบุคลากรของ
เทศบาลต าบลบ้านกลางสภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล  บ้านกลาง   

บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
ส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นต้ังรับ
ให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ให้
เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน : หน้า 7 
 

จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่า
ส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมิ นผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื ่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบล       บ้านกลาง 

  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง และบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ท่ี
จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้
เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง  หรือสังคมส่วนรวม
มากท่ีสุด 

  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
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ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (4) แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1)  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางคัดเลือก จ านวน 3 คน  
   2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
   3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีคณะผู้บริหารคัดเลือก จ านวน 2 คน 
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคณะผู้บริหารคัดเลือก จ านวน 2 คน 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบล        บ้านกลาง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลางเพื่อด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล         บ้านกลาง  
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์ก ารติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
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  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ี
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2และส่วนท่ี 3 

  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลางต่อนายกเทศมนตรีต าบล
บ้านกลางเพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลางเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านกลางโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยส่ังการการน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง             หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีต าบล
บ้านกลาง 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลางมีอ านาจหน้าท่ีใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้าน
กลาง  เพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลางเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางและคณะกรรมการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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การกรรมกก
การติดต้ัง
ข้อสังเกต/

รับทราบ/เสนอ

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires)แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจ
หน้าท่ี ภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านกลางรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ท่ี
ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  

 

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

นายกเทศมนต
รีต าบลบ้าน

กลาง 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ

เทศบาลต าบล
บ้านกลาง 

ธันวาคม 

นายกเทศมนต
รีต าบลบ้าน

กลาง 

สภาเทศบาล
ต าบลบ้าน

กลาง 
รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนต
รีต าบลบ้าน

กลาง 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง ทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล         บ้านกลาง
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
บ้านกลางอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง  ภายในก าหนดเวลาเพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลางเสนอสภาเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง/คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง   ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในเทศบาลต าบลบ้านกลาง  มาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านกลางซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลบ้านกลางท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึงอ าเภอ
สันป่าตอง  และจังหวัดเชียงใหม่ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน 

  

  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านกลางก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ีบุคลากรของเทศบาลต าบล        บ้านกลางข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3. ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล        บ้านกลาง
ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่นเช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง     แอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ใจหวาน  (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการเทศบาล
เคล่ือนท่ี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านกลางใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  มี
การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวแทนบุคคลในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล            บ้านกลาง  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลางจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารเทศบาล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง  สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
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  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านกลางแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลบ้าน
กลางเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561       
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1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน       
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลางเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดระยะเวลา 5 
ปี พ.ศ. 2561-2565  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลบ้านกลางท่ีก าหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลางซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  อ าเภอสันป่าตอง  และแผนชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลางมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของเมืองและชนบท 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  
            และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต  
    ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และกลุ่มด้อย 
            โอกาสในสังคม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความ 
            ร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ด้วยนวัตกรรมท่ี 
            เหมาะสม 
  
       2) พันธกิจประกอบด้วย 
        พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาทางด้านการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาอย่างรอบ 
           ด้านครบวงจร พัฒนาแหล่งการศึกษา ระบบโรงเรียนให้มี 
           คุณภาพได้มาตรฐาน เน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
        พันธกิจท่ี 2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   
        พันธกิจท่ี 3  การพัฒนา การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีเน้นการ 
            พึ่งพาตนเองมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
        พันธกิจท่ี 4  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นองค์กรแห่งการ 
            เรียนรู้ 4.0 เพื่อให้การบริหาร และการบริการประชาชน 
            เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
       3) วิสัยทัศน์  
        “เมืองแห่งการการศึกษา  และความพอเพียง” 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถ่ิน           
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2562) 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเมืองและชนบท 

1.1 แผนงานการศึกษา 11 16,070,800  
 

57 

 
 

10,792,338 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

104 64,317,480 

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1 102,800 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

2 130,000  
 

2 

 
 

17,920 2.2 แผนงานการเกษตร 2 35,000 
2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 57,000 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบ
นิเวศน์อย่างยั่งยืน 

3.1 แผนงานสาธารณสุข 6 3,630,000  
 

6 

 
 

54,565 
3.2 แผนงานการเกษตร 2 50,000 
3.3 แผนงานการศึกษา 1 200,000 

4. การอนุรักษ์ฟื้นฟู และ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

4.1 แผนงานการศึกษา 3 130,000  
 
 

13 

 
 
 

181,090 

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

2 170,000 

4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

2 305,000 

4.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 42,000 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และกลุ่ม
ด้อยโอกาสในสังคม 

5.1 แผนงานงบกลาง 3 21,400,000  
 
 

124 

 
 
 

31,651,900 

5.2 แผนงานการศึกษา 63 22,208,784 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 51 975,000 
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

6 570,000 

5.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

3 400,000 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น(ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
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6. การ 
จัดระเบียบภายในชุมชน และ
การสร้างความร่วมมือในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

6.1 แผนงานงบกลาง 1 400,000  
 

5 

 
 

313,252 
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 11,000 
6.3 แผนงานรักษาความสงบฯ 5 259,000 
6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1 20,000 

7. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมที่
เหมาะสม 

7.1 แผนงานงบกลาง 11 7,168,000  
 
 

172 

 
 
 

18,645,230 

7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 28 4,459,000 
7.3 แผนงานรักษาความสงบฯ 3 440,000 
7.4 แผนงานการศึกษา 13 4,379,000 
7.5 แผนงานสาธารณสุข 7 4,370,000 
7.6 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

8 2,600,000 

7.7 แผนงานพาณิชย์ 2 85,000 
รวม 352 144,985,224 379 61,656,295 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการจริง)     

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
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1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเมืองและ
ชนบท 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ชนบท 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
เขตเมือง 

 
97 

 
65,223,272 

 
งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการ

ด าเนินการโครงการ 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
- สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม 
(Cluster) 
- ส่งเสริมใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ 
และสร้างภูมิคุ้มกันระบบ
เศรษฐกิจ 
- พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการรองรับการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจ และเขต
การค้าเสรี 

 
 
6 

 
 

204,080 

 
 

งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการโครงการ 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบ
นิเวศน์อย่างยั่งยืน 

- ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรม
ชาตอและสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่ง
ความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

 
 

3 

 
 

3,835,435 

 
 

งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการโครงการ 

4. การอนุรักษ์ฟื้นฟู และ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

- พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิต
ชุมชนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- ส่งเสริมและอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

 
0 

    
568,910 

 
 

งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการโครงการ 

 
 
 
 
 
(เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการจริง) (ต่อ)    

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 
5. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และ
กลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

- ส่งเสริมการศึกษา พัฒนา
การศึกษาอย่างรอบด้านได้
มาตรฐาน 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ส่งเสริมสุขภาวะ สุขภาพ
อนามัย 
- สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส 

 
 

6 

   
 

16,492,100 

 
 

งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการโครงการ 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน : หน้า 19 
 

- ส่งเสริมและสร้างภาวะการ
พึ่งพาตนเองของชุมชน 

6. การ 
จัดระเบียบภายในชุมชน 
และการสร้างความ
ร่วมมือในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

- ปลูกจิตส านึกด้านความ
ร่วมมือในการดูแลป้องกันภัย
ในชุมชน 
- เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การป้องกัน บรรเทาสาธารณ
ภัย และการรักษาความสงบ
ปลอดภัยแก่ชุมชน 
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อบายมุขและปัญหา
แรงงานต่างด้าว 

 
 

3 
 

 
 

375,748 

 
 

งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการโครงการ 

7. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ด้วย
นวัตกรรมที่เหมาะสม 

- สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
- เสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบ
ควบคุม 
- ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

 
 

+97 

 
 

7,044,270 

 
 

งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการโครงการ 

รวม 18 93,743,815  

 
 
 
 
 
 
 
1.4 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ด าเนินการจริง 
        

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วดั (KPI) 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ของเมืองและ
ชนบท 

 
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
57 

 
โครงการ , กิจกรรม 

 
10,792,338 

 
การคมนาคม
ขนส่งมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

 
ถนน , รางระบายน้ า 

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความย่ังยืน 

 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
2 

 
โครงการ , กิจกรรม 

 
17,920 

 
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 
อาชีพ , รายได้ 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

 
บริหารจัดการ

 
6 

 
โครงการ , กิจกรรม 

 
54,565 

 
ปัญหา

 
ขยะมลพิษลดลง 
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สิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศน์อย่าง
ย่ังยืน 

สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมลดลง 

4. การอนุรักษ์ฟื้นฟู 
และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
อนุรักษ์ประเพณี

ท้องถิ่น 

 
13 

 
โครงการ , กิจกรรม 

 
181,090 

 
ประเพณีท้องถิ่น

ยังคงอยู่ 

 
ประเพณีท้องถิ่นคงอยู่ 

5. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และ
กลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 

 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
124 

 
โครงการ , กิจกรรม 

 
31,651,900 

 
ผู้ยากไร้ได้รับการ

ช่วยเหลือ 

 
ผู้ยากไร้ลดลง 

6. การ 
จัดระเบียบภายใน
ชุมชน และการ
สร้างความร่วมมือ
ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

 
จัดระเบียบสังคม 

 
5 

 
โครงการ , กิจกรรม 

 
313,258 

 
อุบัติเหตุในพื้นที่

ลดลง 

 
อุบัติเหตุลดลง 

7. การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ดี ด้วยนวัตกรรมที่
เหมาะสม 

 
พัฒนาการบริหาร

จัดการ 

 
172 

 
โครงการ , กิจกรรม 

 
18,645,230 

 
การปฏิบัติงานใน
องค์กรมีคุณภาพ

มากขึ้น 

 
ปริมาณงานมากขึ้น 

  379  61,656,295   
 รวม 379  61,656,295   

 
 
 
 
การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ     
    

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ทั้ง  7  ยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

(จ านวนโครงการ , กิจกรรม) 

ล าดับ
ที่ 

รายการยุทธศาสตร ์

โครงการในแผน
ในพัฒนา

ท้องถ่ิน  2562 โครงการใน
แผนด าเนินงาน  

2562 

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 
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1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและชนบท 97 28 57 16.76   

2 
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 8 6 2 0.58   

3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 9 6 6 1.76   

4 
การอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 13 12 13 3.82   

5 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อย
โอกาสในสังคม 130 133 124 36.47   

6 
การจัดระเบียบภายในชุมชน  และการสร้างความ
ร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 8 7 5 1.47   

7 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้วยนวัตกรรมการ
บริหารที่เหมาะสม 75 143 172 50.58   

  รวม 340 335 379 111.47   
 
 
 
 
 
 
การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา โครงการพัฒนา 
ที่ด าเนินการจริง 
(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมาย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย 

ที่ประชาชนได้รับ 
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รวม    
 
 
1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน    
ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจรงิ 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

      
      
      
      
      
      
      
      

รวม    
 
 
ผลกระทบ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจรงิ 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลกระทบ 
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รวม     
 
 
 
 
 
 
 
1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแกไ้ข  

ล าดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของ
ผู้บริหาร 
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2. แนวทางการติดตามและประเมนิผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562        
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 
   ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

 1.  ด้านความมั่นคง 

 1.1  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 1.2  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปช่ัน  

สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 1.3  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 1.4  การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบ

ใหม่   

 1.5  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ

เรียบรอ้ยภายในประเทศ  สร้างความรว่มมือกับประเทศเพ่ือบ้านและมิตรประเทศ 

 1.6  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

 1.7  การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 2.  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 2.1  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  สง่เสริมการค้าการลงทุน  พัฒนาสูช่าติการค้า 
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 2.2  การพัฒนาภาคการผลติและบรกิาร  เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งย่ังยืน  และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรย่ังยืนเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 2.3  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับ

ผลติภาพแรงงานและพัฒนา  SMEs  สูส่ากล 

 2.4  การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 2.5  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการขนส่ง  ความมั่นคงและพลังงาน  ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการวิจัยและพัฒนา 

 2.6  การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ  สง่เสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  ฯลฯ 

 3.  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 3.1  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 3.2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

 3.3  ปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านยิมที่พึงประสงค์ 

 3.4  การสร้างเสริมคนให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

 3.5  การสร้างความอยู่ดีกนิดมีีสุขของครอบครัวไทย 

 4.  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

 4.1  สร้างความมั่นคงและการลดความเหลี่ยมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

 4.2  พัฒนาระบบบรกิารและระบบบรหิารจัดการสุขภาพ 

 4.3  มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

 4.4  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

 4.5  พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5.  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 5.1  จัดระบบอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 5.2  วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25  ลุ่มน้ า  เน้นการปรับระบบการ

บรหิารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

 5.3  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 5.4  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 5.5  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 5.6  การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 6.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 6.1  การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท  ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 

 6.2  การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
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 6.3  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 6.4  การต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมชิอบ 

 6.5  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตา่งๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรม  และเป็นสากล 

 6.6  พัฒนาระบบการให้บรกิารประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

 6.7  ปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครัฐ 

 

 
 

 1.2  แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12            

(พ.ศ. 2560-2564) 

1.  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1  การสง่เสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

1.2  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

1.3  การสง่เสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจติอล 

1.4  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.5  การปรับโครงสร้างการผลิต 

2.  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ 

2.1  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัย           

อย่างมีคุณภาพ 

2.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาลาการเรียนรู้ให้มคีุณภาพ  เท่าเทียม  และทั่วถึง 

2.3  การพัฒนาดา้นสุขภาพ 

2.4  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ต่อการด ารงชีพในสังคม   สูงวัย 

3.  การลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 

3.1  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 

3.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน     

ระดับปัจเจก 

3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถงึทรัพยากร 

3.4  การเข้าถงึกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

4.  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

4.1  การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง 

4.2  การพัฒนาดา้นการขนสง่และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับเพ่ือนบา้น 
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4.3  การสง่เสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

5.  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสเีขียว 

5.2  การสง่เสริมการบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.3  การสง่เสริมการผลติ  การลงทุน  และการสร้างงานสเีขียว 

5.4  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

5.5  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5.6  การเพ่ิมขดีความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

การบรหิารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

6.  การบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

6.1  การสร้างความโปร่งใส 

6.2  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

6.3  การสร้างรูปแบบการพัฒนา  อปท. ให้เหมาะสม 

6.4  การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ 
 

 1.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1  (พ.ศ. 2561-2565)  

และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

 1.3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน  1  (พ.ศ. 2561-2565) 

 1.  ยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

บรกิาร 

 1.1  เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในระบบธุรกิจ 

 1.2  พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวให้มคีวามพร้อมและเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์ 

 1.3  พัฒนาศูนย์กลางในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ  นักลงทุน  ธุรกิจท่องเที่ยวในระดับ

นานาชาติ 

 1.4  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวรองรับการพัฒนาในระดับ

สากล 

 1.5  สร้างมาตรฐานสนิค้าและบริการ 

 1.6  สร้างการรู้จักให้แก่กลุม่ลูกค้าเฉพาะกลุม่ 

 2.  ยุทธศาสตร์การยกระดับ  เชื่อมโยง  สร้างเครือข่าย  การค้า  การลงทุน  และ

การค้าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั งในและต่างประเทศ 

 2.1  เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในระบบธุรกิจ 
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 2.2  เช่ือมโยงในรูปแบบ  Cluster  ธุรกิจเชิงบูรณาการ 

 2.3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์การค้าการลงทุน  และการค้าชายแดน 

 2.4  ยกระดับสินค้า  และการบรกิารให้อยู่มาตรฐานระดับสูง 

 2.5  สร้างคุณค่าเพิ่มและคุณค่าใหม่โดยใช้นวัตกรรม  และทรัพย์สินทางปัญญา 

 2.6  สง่เสริมช่องทางการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

 2.7  สง่เสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั งในและต่างประเทศ 

 3.1  เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในระบบธุรกิจ 

 3.2  พัฒนาให้มคีวามพร้อม  และมีความเช่ือมโยงในรูปแบบ  Cluster 

 3.3  สร้างศูนย์ทดสอบและบริการผลติภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารแบบเบ็ดเสร็จ 

 3.4  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจสิติกส์ทางการเกษตร 

 3.5  สร้างมาตรฐานผลติภัณฑ์การเกษตรและอาหาร 

 3.6  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

และมีส่วนร่วม  ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 

 4.1  ป้องกัน  ควบคุม  แก้ไขปัญหาหมอกควัน  ไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมและย่ังยืน 

 4.2  จัดการขยะมูลฝอยและของเสยีอันตรายอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 4.3  เสริมศักยภาพและพัฒนากลไกในพื้นที่ให้สามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจาก

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย 

 4.4  ป้องกัน  รักษา  ฟ้ืนฟู  และสง่เสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง    

 บูรณาการ 

 4.5  จัดหา  พัฒนา  และเพ่ิมประสทิธิภาพแหลง่น้ า 

 4.6  จัดการภัยแล้ง  อุทกภัย  น้ าป่าไหลหลาก  และดนิโคลนถล่ม  อย่างมีประสทิธิภาพ 

 4.7  บรหิารจัดการคุณภาพลุม่น้ าในแม่น้ าสายหลักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 1.3.2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

 1.  ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวและบรกิารสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 

 1.1  สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  และบริการ

 สุขภาพ   

 1.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ

 ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ   
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 1.3  สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น  เช่ือมโยงสู่

 ระดับสากล   

 1.4  ส่งเสริมและเช่ือมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ

 สุขภาพ 

 2.  ส่งเสรมิการเกษตร  การผลิตสินค้าชมุชน  การค้า  การลงทุน  สู่สากล 

 2.1  สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ  

 2.2  สง่เสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการ

 ประกอบธุรกิจ 

 2.3  สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน  และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลติ

 และการประกอบธุรกิจ 

 2.4  สง่เสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลติและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 

 

3.  เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม   

3.1  พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคดว้ยความเป็นเลศิดา้นการศึกษา  และการ

 เรียนรู้ตลอดชีวิต  

3.2  สง่เสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ  ร่วมกับเครอืข่ายดา้นวัฒนธรรมทุกระดับ

 3.3  สง่เสริมคุณธรรม  จิตสาธารณะ  และประชารัฐ 

3.4  เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 

3.5  พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามชว่งวัย  และความหลากหลายของ

 ประชากร 

3.6  ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 4.  ส่งเสรมิและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  โดยใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 4.1  ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  สามารถอ านวยประโยชน์ได้

ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 4.2  บรหิารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า  ดนิ  อากาศ  ขยะและของเสียอันตรายให้

มีคุณภาพดีขึ้น  และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และภัยธรรมชาติ 

 4.3  สง่เสริมความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์  หวงแหน  ลดข้อขัดแย้ง  และ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครอืข่าย 

 4.4  พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน  และการใช้

พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและย่ังยืน 
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   5.  เสริมสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 

 5.1  เพ่ิมประสทิธิภาพดา้นความมั่นคงภายใน  มุ่งเนน้การบูรณาการความรว่มมือของทุกภาค

 สว่นเพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามดา้นความมั่นคงทุกรูปแบบ  

 5.2  เพ่ิมประสทิธิภาพและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน         

 5.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยใช้กลไกประชารัฐ 

 5.4  เพ่ิมประสทิธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยการมี

 สว่นร่วมของชุมชน 

 

6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บรกิารประชาชนตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 6.1  สง่เสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บรกิารภาครัฐ 

 6.2  สง่เสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้มีประสทิธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

 

 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่   

(พ.ศ. 2561-2565) 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม 

 1.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนสง่ที่จ าเป็น 

 1.2  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนา 

 เศรษฐกิจและสังคม 

 1.3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลติทางการเกษตร   

  

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 2.1  สง่เสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้าง 

 ภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 2.2  สง่เสริมให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาศักยภาพดา้นการท่องเที่ยวในชุมชน มีความพร้อม 

 แข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 2.3  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  

 ผลติภัณฑ์ชุมชน และบรกิารเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3.1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยชุมชน 
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 3.2  ป้องกัน  แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน  

 3.3  สง่เสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

 

 4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม 

 4.2  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 

 4.3  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสูภ่ายนอก 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 5.1  สง่เสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 5.2  การสง่เสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 

 5.3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

 

 6.  ยุทธศาสตร์การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ

เรยีบร้อยในชุมชน 

  6.1  การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภัยในชุมชน 

  6.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  6.3  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว 

 

 7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  7.1  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 

  7.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

  7.3  สง่เสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นในการตรวจสอบควบคุม   

 
  2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  2.1.3 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

   1) วิสัยทัศน์  
   “เมืองแห่งการศึกษา  และความพอเพียง” 
 

   2) ยุทธศาสตร์ 
    2.1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 
    2.2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
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    2.3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่าง
ยั่งยืน  
    2.4  การอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    2.5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
    2.6  การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
    2.7  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสม 
 

   3)  เป้าประสงค์ 
    3.1  ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร และการท่องเที่ยวรวมถึงการได้รับบริการด้านสาธารณูปการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
    3.2  ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและรวมเป็นเครือข่ายชุมชนในด้านการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม มีความพร้อมต่อผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 
    3.3  ชุมชนในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านกลางมีจิตส านึกและพัฒนาเป็นเครือข่าย
ชุมชนแห่งการปฏิบัติในด้านการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ 
    3.4  ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
    3.5  ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับบริการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
    3.6  ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถป้องกัน
และรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติด และความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 
    3.7  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลัก      
ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

   4) ตัวชี้วัด 
    สามารถด าเนินการบรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย  ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง ที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

   5) ค่าเป้าหมาย 
    5.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 
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สามารถด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
    5.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน  สามารถด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
    5.3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และระบบ
นิวเศน์อย่างยั่งยืน  สามารถด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
    5.4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  สามารถด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
    5.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และกลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม  สามารถด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
    5.6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย  สามารถด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
    5.7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสม 
สามารถด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

   6) กลยุทธ์ 
    6.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปการ
ที่สามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน/ท้องถิ่น โดยเน้นการปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสามารถรองรับการเช่ือมโยงระดับภูมิภาคอาเซียน 
    6.2  กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ที่อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
    6.3  ขับเคล่ือนกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรม ส่ิงแวดล้อม 
และระบบนิเวศน์ ผ่านเครือข่ายและองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
    6.4  ก าหนดให้การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาเป็นวาระที่ส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับอง ค์กรเอกชน สถานบัน
การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตส านึก และ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี การแต่งกายพื้นเมือง 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6.5  สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเอง และ
ชุมชนของตนได้อย่างยั่งยืน 
    6.6  ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความสามัคคี และมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยชุมชนพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และกระบวนการอื่นที่
ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 
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    6.7  ใช้เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ที่เหมาะสมส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และสร้าง
ระบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
 

   7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
    “เมืองแห่งการศึกษา  และความพอเพียง” 
    7.1  การพัฒนาทางด้านการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาอย่างรอบด้านครบวงจร 
พัฒนาแหล่งการศึกษา ระบบโรงเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
    7.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    7.3  การพัฒนา การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ เน้นการพึ่งพาตนเอง    
มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
    7.4  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4.0 เพื่อให้
การบริหาร และการบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   
    
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ชาติ  
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวดั
การพัฒนากลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 

ยุทธศาสตร์จังหวดั
เชียงใหม่ 

 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กร

ปกครองสว่น
ท้องถ่ินในเขต

จังหวัดเชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบล 

บ้านกลาง 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ตามแผน ด าเนินการ
จริง 

ด้านความ
มั่นคง 

ยกระดับ
ศักยภาพ
การแข่งขัน
และการ
หลุดพ้นกับ
ดักรายได้
ปานกลางสู่
รายได้สูง 

สร้างคุณคา่และ
ความโดเด่นด้าน
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชนและ
ท้องถิ่น 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ของเมืองและ
ชนบท 

 
97 

 
57 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยกระดับ
ศักยภาพ
การแข่งขัน
และการ
หลุดพ้นกับ
ดักรายได้
ปานกลางสู่
รายได้สูง 

ยกระดับ เชื่อมโยง 
สร้างเครือข่าย
การค้า การลงทุน 
และการค้า
ชายแดนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
แข่งขัน ทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

ส่งเสริมการเกษตร 
การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การ
ลงทุนสู่สากล 

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความ
ย่ังยืน 

 
8 

 
2 

ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

สร้างความ
เจริญเติบโต
ทาง
เศรษฐกิจ
และสังคม
อย่างเป็น
มิตรกับ

อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ
และมีส่วนร่วม
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาและใช้

ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศน์อย่าง
ย่ังยืน 

 
9 

 
6 
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สิ่งแวดล้อม ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืนเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน(ต่อ) 
ยุทธศาสตร์

ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
การพัฒนากลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

เชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขต

จังหวัด
เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์
ของเทศบาล

ต าบล 
บ้านกลาง 

โครงการเพื่อการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน 

ตามแผน ด าเนินการ
จริง 

ด้านการ
สร้างโอกาส
ความเสมอ
ภาคและ
เท่าเทียม
กันทาง
สังคม 

ลดความ
เลื่อมล่ าทาง
สังคม 

สร้างคุณค่าและ
ความโดเด่นด้าน
อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและ
บริการ 

เสริมสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ คง 
อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม 

การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสืบ
สาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและสืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

13 13 

ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
คน 

พัฒนา
ศักยภาพ
ตามช่วงวัย
และปฏิรูป
ระบบเพ่ือ
สร้างสงัคม
สูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ
และมีส่วนร่วม
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาและใช้
ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืนเป็นธรรม 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียวและ
บริการ
สุขภาพ 
เชื่อมโยง
ชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
และกลุ่มด้อย
โอกาสในสังคม 

130 124 

ด้านการ
สร้างโอกาส
ความเสมอ
ภาคและ
เท่าเทียม
กันทาง
สังคม 

ลดความ
เลื่อมล่ าทาง
สังคม 

สร้างคุณค่าและ
ความโดเด่นด้าน
อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและ
บริการ 

เสริมสร้าง
ความมั่งคง 
ปลอดภัย 
และความสงบ
สุขของ
ประชาชน 

การป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัยและ
การรักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

การจัดระเบียบ
ภายในชุมชน 
และการสร้าง
ความร่วมมือใน
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

8 5 

ด้านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ

การบริหาร
ราชการ
แผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ
และมีส่วนร่วม
ตอบสนองต่อการ

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐและ
การให้บริการ
ประชาชน
ตามหลักธรร

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
ด้วยนวัตกรรม
ที่เหมาะสม 

75 172 
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ภาครัฐ พัฒนาและใช้
ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืนเป็นธรรม 

มาภิบาล 

 รวม 340 379 
 

    
    
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ        
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติท่ีเทศบาลต าบลบ้านกลางเป็นหน่วยด าเนินการ 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการยุทธศาสตร์ 

งบประมาณในแผน
ในพัฒนาท้องถิ่น  

2562 

งบประมาณในแผน
ด าเนินงาน  2562 

งบประมาณที่
ด าเนินการในปี 
งบประมาณ

2562 

คิดเป็นร้อย
ละ 

หมายเหตุ 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 76,015,610 10,523,600 10,792,338 6.94   

2 
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความย่ังยืน 222,000 122,000 17,920 0.01   

3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 3,890,000 90,000 54,565 0.03   

4 
การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 750,000 400,000 181,090 0.11   

5 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสใน
สังคม 48,144,000 35,575,868 31,651,900 20.36   

6 
การจัดระเบียบภายในชุมชน  และการสร้างความร่วมมือใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย 689,000 610,000 313,252 0.2   

7 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่
เหมาะสม 25,689,500 67,191,018 18,645,230 11.99   

  รวม 155,400,110 114,521,486 61,656,295 39.67   
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2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          
 
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไป ตาม
เป้าหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  การติดตาม (Monitoring)การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart 
ท่ีจะท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใด ตรง
ก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน   
  การประเมินผล ( Evaluation )การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การ
ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบท้ังจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการด าเนินการต่อไปหรือยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยก าหนดรูปแบบแผนท่ีจะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีว่างไว้
หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะท่ีท า
การประเมินผลเป็นการตรวจสอบท่ีเกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ัง
ไว้  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อ
ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น ดังนี้     
   1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาอาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
    1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
    2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน  
    3. ความก้าวหน้ากิจกรรม ท่ีก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
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    4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร
ท่ีใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
    5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลท่ีได้รับ  
    6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท า 
กิจกรรมท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการและการประเมินผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรม  
    7 .  ก ารป ระ เมิ น ผลกระทบ เป็ น ก าร ศึกษ าผล ท่ี ไ ด้ รั บ ร วมยอ ด   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดท่ีก าหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ 
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   
    1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
    2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
    3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมนิผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนส้ินสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 
2.4 ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนด เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
   1. การใช้แบบสอบถาม  
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
  3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 
 
2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบที่ 1  
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  เรื่องท่ี  1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แบบประเมินท้ัง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มต้ังแต่ส้ินสุดการ
ด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสท่ี 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสท่ี 2,(เดือนเมษายน - 
มิถุนายน) ไตรมาสท่ี 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสท่ี 4 
  แบบที่ 3แบบท่ี 3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ี
ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
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ส่วนท่ี 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
1.1 สรุปคะแนนประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ครั้งท่ี  1  เมื่อวันท่ี................................เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20   
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15   
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65   
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 10   
 3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  10   
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10   
 3.4 วิสัยทัศน์  5   
 3.5 กลยุทธ์   5   
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5   
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5   
 3.8 แผนงาน  5   
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5   
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5   

รวมคะแนน  100   
 
  1) พบว่าประเด็น...............ได้คะแนนสูงสุด.............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล...................................................................................................... 
  2) พบว่าประเด็น................ได้คะแนนต่ าสุด............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล...................................................................................................... 
  3) พบว่า.............................................................................................................................. 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ท่ี ต้ั ง ข อ ง หมู่ บ้ า น / ชุม ชน /ต าบ ล 
ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ  ลั ก ษ ณ ะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3    

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2    

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 
เ ช่ น  ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2    

1.4 ข้อมูลเกี่ ย วกับระบบบริการ
พื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2    

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์  ก า รบริ กา ร  ก าร ท่อ ง เ ท่ี ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2    

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา

2    
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ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1 . 7  ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

2    

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

2    

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใ ช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัด สินใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้  เพื่ อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีเทศบาลต าบลบ้านกลาง   

3    

รวม 20    
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของช่ือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน : หน้า 44 
 

 
 
1.3การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 กา ร วิ เ ค รา ะห์ ส ภา วก ารณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

15    

 2.1 การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความ
เช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  รวมถึง
ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

2    

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ี
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1    

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2    

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล
ด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อา ชีพและก ลุ่ม ต่าง ๆ  สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็น
ต้น 

2    

2.5 การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสี
เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือ ส่ิงท่ีเกิดขึ้น การ
ประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการ
พัฒนา 

2    
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ล าดั
บ 

ประเด็นพิจารณา คะแน
น 

เต็ม 

คะแน
น 

ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิ เคราะห์ ศักยภาพเพื่ อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ี
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุ ดแข็ ง )W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค) 

2    

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการ
น า เสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2    

2.8 สรุ ปผลการด า เนิน ง านตาม
งบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
เชิงคุณภาพ 

2    

2.9 ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 
เช่น ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน
ท่ี ผ่ านมาและแนวทางการแก้ ไ ข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1    

รวม 15    
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สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4 ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ
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ประเมินผลแผน 
3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้าน

กลาง 
สอดคล้ องกั บสภาพสั ง คม  เศ รษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  
แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง ห ลั ก ป ร ะ ช า รั ฐ  แ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10    

3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถ่ิน และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศ รษฐกิ จ และสั งคมแห่ งช า ติ    และ 
Thailand 4.0 

10    

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10    

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
เทศบาลต าบลบ้านกลางต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของเทศบาลต าบลบ้านกลางและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

5    

 
 
 
 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.5 กลยุทธ์ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
5    
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ที่ ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาล
ต าบลบ้านกลาง  ที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  

5    

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่ จ ริ ง  ที่ จ ะ น า ไ ปสู่ ผ ล ส า เ ร็ จ ท า ง
ยุทธศาสตร์ 

5    

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้ วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ เทศบาล
ต าบลบ้านกลาง  ที่มีความชัดเจน น าไปสู่
ก า ร จั ดท า โ คร ง การ พัฒนาท้ อ ง ถ่ิน ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับ ประเดน็พิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา

5    
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ท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหน่ึงอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ในแผนพัฒนาท้อง ถ่ินอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5    

รวม     
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถ่ิน          
2.1สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลบ้านกลางคร้ังที่ 1  เม่ือวันที่...........................เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10   
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10   

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิง 10   
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คุณภาพ  
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10   
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5   
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5   
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ

ต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  
5   

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5   
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5   

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5   
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5   
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5   

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5   

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5   

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

5   

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5   
รวมคะแนน  100   

 
 
 
 
  1) พบว่าประเด็น...............ได้คะแนนสูงสุด.................คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ..................ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล............................................................................................................... 

  2) พบว่าประเด็น................ได้คะแนนต่ าสุด............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนใน
ประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล............................................................................................................... 
  3) พบว่าความชัดเจนของช่ือโครงการ จากจ านวนโครงการท้ังหมด..........โครงการ ได้คะแนน
...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนในความชัดเจนของช่ือโครงการซึ่งเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
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  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจ านวนโครงการท้ังหมด..........โครงการได้
คะแนน...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการท่ีปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2562  จ านวน............โครงการ คิดเป็นร้อยละ........ของ
โครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน
....โครงการ (จากโครงการท้ังหมด) 

  6) พบว่า ............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็ นการวิ เคราะห์ กรอบการจั ดท า
ยุทธศาสตร์ของช่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น  (ใ ช้ การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/ Deman ( Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trendปั จจั ยและสถานการณ์ การ

10    
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เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิ เคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

รวม     
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ 
เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้

10    
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เ ท่ า ไ ห ร่  จ า น ว น ท่ี ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ มี จ าน ว น เ ท่ า ไ ห ร่ 
ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้
ก าหนดไว้ 
 
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม     
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเ ชิง คุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ท่ีด าเนินการในพื้น ท่ีนั้นๆ  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่

10    
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และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์  การด าเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือ ลักษณะถูก ต้อง  คงทน 
ถ า ว ร  ส า ม า ร ถ ใ ช้ ก า ร ไ ด้ ต า ม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบั ติ
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม     
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 2.5แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจาก
ด้าน ต่าง ๆ  มี ความสอดคล้องกั บ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้าน
กลางในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  
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Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
พื้นท่ีติดต่อกัน 
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้าน
ต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม     
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 65    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุ ทธศาสต ร์ ก า รพั ฒนาขอ ง
เ ท ศ บ า ล ต า บ ล บ้ า น ก ล า ง แ ล ะ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง
ท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
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ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มี วัตถุประสงค์ ชั ดเจน ( clearobjective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5    

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มี ค ว า ม ชั ด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ต้ั ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
ก ลุ่ม เป้าหมายคืออะ ไร มีผลผลิต
อ ย่ า ง ไ ร  ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย   พื้ น ท่ี
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ี
ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
ก ลุ่ ม  ให้ บอ ก ชั ดล ง ไ ปว่ า ใ คร คื อ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ห ลั ก  ใ ค ร คื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5    

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแน

น 
เต็ม 

คะแน
น 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง 
(2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
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เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมอย่ าง เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5    

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
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คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับ
การปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปล่ียนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการ
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ขั บ เ ค ล่ื อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปล่ียนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้ า น เก ษ ตร  เทค โน โ ลยี ชี วภ าพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
5 . 7  โ ค ร ง ก า ร ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
โ ค ร ง ก าร พั ฒน า ท้อ ง ถิ่ น มี ค ว า ม
สอดคล้องกับห้ว งระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออก
จากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชา
รัฐ 
เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐาน
ความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอด
และขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้ เกิดความยั่งยืน ซึ่ งมี
ลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่ง
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ค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้อง
ค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุ ติธรรม
(Equity) ( 5 )  ค ว าม โป ร่ ง ใ ส 
(Transparency) 
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5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิ งประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปต้ังงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 
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 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPI) ท่ี
สามารถวัดได้ (measurable) ใ ช้
บอกประสิทธิผล(effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ 
เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
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ผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 
ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจาก
การด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปไ ด้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส า เร็ จไ ด้  (3) ระบุ ส่ิ ง ท่ี
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ป ฏิ บั ติ ไ ด้  ( 4 )  เ ป็ น เ ห ตุ เ ป็ น ผ ล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
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รวม 65    
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ          
3.1ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย    

- หญิง    
2 อายุ    
 - 15-25 ปี    

- 26-30 ปี    
- 31-40 ปี    
- 41-50 ปี    
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- 51-60 ปี    
- 61-70 ปี    
- 71 ปีขึ้นไป    

3 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ปี    

- 5-10 ปี    
- 11-20 ปี    
- 21-30 ปี    
- มากกว่า 30 ปี    

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
   

- ประถมศึกษาตอนปลาย    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนปลาย    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)    
- ปริญญาตรี    

 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

 - ปริญญาโท    
 - ปริญญาเอก    
 - อื่น ๆ    
5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/

ชุมชน 
   

 - ประชาชน    
- สมาชิกสภาท้องถิ่น    
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

   

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน    
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- ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน    
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

   

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           
(อปพร.)  

   

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง    
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

   

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์    
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคม
อื่นๆ  

   

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ    
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การ
ลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว  

   

- ส่ือมวลชน    
- ประธานหอการค้าจังหวัด 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

   

- องค์กร/หน่วยงานอืน่ ๆ    
 รวม   

 
  จากตารางข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1) ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  2) ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  3) ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  4) ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
  5) ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  6) ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 แผนงานที่ด าเนินการ 
 3.2.1 แผนงาน..... 
ล าดับ โครงกา

ร 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒน
ด าเนิน 
การจริง 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประจ าปี พ.ศ. 2562    หน้า 65 
 

า 

1        
2        
3        
4        
        

 รวม   
  1) พบว่าโครงการท่ีด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายท่ีสามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่
โครงการ..................................พื้นท่ี/ผลผลิต..หรือ...ท่ีได้.....................จ านวนเงิน....................บาท คิดเป็นร้อยละ
..............ของจ านวนเงินท่ีต้ังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) พบว่าโครงการท่ีด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายท่ีสามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่
โครงการ..................................พื้นท่ี/ผลผลิต..หรือ...ท่ีได้.....................จ านวนเงิน....................บาท คิดเป็นร้อยละ
..............ของจ านวนเงินท่ีต้ังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  3) พบว่าโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพจ านวน..........โครงการ คิดเป็นร้อยละ............ของ
จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีด าเนินการจริง ได้ผลผลิตของโครงการ.... (ตอบอะไรคือส่ิงท่ีได้จริง ๆ........) จ านวน
..........รายการ/ครั้ง/กลุ่ม...ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ...........ของโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
 
3.2.2 แผนงาน..... 
 
 3.2.1 แผนงาน..... 
ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1        
2        
3        
4        
        

 รวม   
 
  1) พบว่าโครงการท่ีด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายท่ีสามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่
โครงการ..................................พื้นท่ี/ผลผลิต..หรือ...ท่ีได้.....................จ านวนเงิน....................บาท คิดเป็นร้อยละ
..............ของจ านวนเงินท่ีต้ังตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
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  2) พบว่าโครงการท่ีด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายท่ีสามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่
โครงการ..................................พื้นท่ี/ผลผลิต..หรือ...ท่ีได้.....................จ านวนเงิน....................บาท คิดเป็นร้อยละ
..............ของจ านวนเงินท่ีต้ังตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
  3) พบว่าโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพจ านวน..........โครงการ คิดเป็นร้อยละ............ของ
จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีด าเนินการจริง ได้ผลผลิตของโครงการ.... (ตอบอะไรคือส่ิงท่ีได้จริง ๆ........) จ านวน
..........รายการ/ครั้ง/กลุ่ม...ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ...........ของโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ          
4.1ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน จ านวนกลุ่ม ร้อยละ 
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(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) ตัวอย่าง 
(คน) 

1 เพศ    
 - ชาย    

- หญิง    
2 อายุ    
 - 15-25 ปี    

- 26-30 ปี    
- 31-40 ปี    
- 41-50 ปี    
- 51-60 ปี    
- 61-70 ปี    
- 71 ปีขึ้นไป    

3 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ปี    

- 5-10 ปี    
- 11-20 ปี    
- 21-30 ปี    
- มากกว่า 30 ปี    

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
   

- ประถมศึกษาตอนปลาย    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนปลาย    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)    
- ปริญญาตรี    

 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 
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 - ปริญญาโท    
 - ปริญญาเอก    
 - อื่น ๆ    
5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/

ชุมชน 
   

 - ประชาชน    
- สมาชิกสภาท้องถิ่น    
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

   

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน    
- ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน    
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

   

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           
(อปพร.)  

   

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง    
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

   

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์    
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคม
อื่นๆ  

   

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ    
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การ
ลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว  

   

- ส่ือมวลชน    
- ประธานหอการค้าจังหวัด 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

   

- องค์กร/หน่วยงานอืน่ ๆ    
 รวม   

 
 
  จากตารางข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1) ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประจ าปี พ.ศ. 2562    หน้า 69 
 

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

................................................................................................................................................................................. 
  2) ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  3) ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  4) ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  5) ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  6) ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 แผนการด าเนินงาน 

 1 แผนงาน 

 1.1  โครงการ .....    
เป้าหมาย งบประมาณ ผลที่ได้จริง ร้อยละ 
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(ผลผลิตของโครงการ) ผลที่เกิดขึ้นจริง ที่ด าเนินการ 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

       

.1.2โครงการ .....        
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

       

.2 แผนงาน ..... 

1 โครงการ .....        
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

       
 
.2 โครงการ .....        

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ได้จริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

       
 
 
4.3สรุปโครงการทั้งหมด   

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง

(บาท) 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

1      
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2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

รวม     
 
  1) โครงการท่ี 1 โครงการ..............................................กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลจากโครงการ
จ านวน................คน/ครัวเรือน (...อธิบายส่ิงท่ีได้ รายได้ ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น การได้รับส่ิงท่ีเกิดจากโครงการ ระบุ
จ านวน ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจริง พร้อมจ านวนร้อยละ การเปรียบเทียบร้อยละ...ฯลฯ) 
   -ระบุความพึงพอใจ (ถ้ามี) เกณฑ์คะแนน ระดับความพึงพอใจ 
             5       มากสุด 
             4  มาก 
             3  ปานกลาง 
             2  น้อยหรือน้อยมาก 
             1  ปรับปรุง 
  -ระบุหรือวัดความพึงพอใจด้วยรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ 
  2) พบว่าโครงการท่ีประสบผลส าเร็จสูงสุดซึ่งวัดได้จากตัวช้ีวัด (Key performance  
indicators : KPI) โครงการ..............................................(..อธิบายถึงความส าเร็จในเรื่องนั้น ๆ.....ท่ีเป็นจริง ได้
จริง....) 
  3) อธิบายถึงโครงการท่ีด าเนินการจริง ได้ด าเนินการหรือได้ในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ 
(Quality) ผลท่ีได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่และผลกระทบ 
(Impact)แต่ละโครงการ 
  4) ............................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล      
 (เป็นการสรุปผลในภาพรวมท้ังหมดท่ีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562 ท่ีอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/
เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนต้ังจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ) 
  6.1 เชิงปริมาณ (Quantity) 
   (ผลท่ีได้จริง ๆ คืออะไร)........................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................................. 
  6.2 คุณภาพ (Quality) 
    (ผลท่ีได้จริง ๆ คืออะไร)........................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
  6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
   (เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร ต่ ากว่า สูงกว่า ราคากลาง ราคาต้นทุน..ฯลฯ..)… 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
  6.4 เวลา (Time) 
    (เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร เร็วกว่า ช้ากว่า ทันตามเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อย่าง
ไร...ฯลฯ..) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................................
  6.4 การได้รับประโยชน์ 
    (..ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร…)……………………………… 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
  6.5 การวัดผล 
    (...วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs)…. 
................................................................................................................................................................................ 
  6.6 ผลกระทบ (Impact) 
    (ระบุผลกระทบ เป็นด้านหรือเป็นมิติหรือตามอ านาจหน้าท่ีหรือสภาพพื้นท่ีท่ีเกิดขึ้นจริงของ
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเป็นด้านลบหรือส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต)...............………….. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
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สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. สรุปผลการพัฒนาทอ้งถ่ินในภาพรวม          
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

 1.1ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
   1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 
   1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
                 ยั่งยืน 
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   1.1.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศน์
                              อย่างยั่งยืน 
   1.1.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ   
                 ปัญญาท้องถิ่น 
   1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
   1.1.6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษา
                 ความสงบเรียบร้อย 
   1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ด้วยนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 

 1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ....อธิบายผลส าเร็จในเชิงปริมาณ และคุณภาพ  ว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลท้ังรูปธรรม 
นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายท่ีด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้....  
   .............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
    1.3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและชนบท 
สามารถด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
    1.3.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน  สามารถด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
    1.3.3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และระบบนิวเศน์อย่าง
ยั่งยืน  สามารถด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
    1.3.4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  สามารถด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
    1.3.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
สามารถด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
    1.3.6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  สามารถด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
    1.3.7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ด้วยนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 
สามารถด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70    
 

 1.4  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
    ….อธิบายความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลท้ังรูปธรรม 
นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายท่ีด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้.... 
    ……............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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   ….มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supplyเมื่อช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าโครงการท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน 
(Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน....  
   …................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

   ….อธิบายให้เป็นถึง Global การเป็นGlobal ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็น
สากลGlobalplanningการวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์Localization ท่ีเกิดผลจริงใน
ท้องถิ่นน าไปสู่ Global 
   …................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
   ....อธิบายให้เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางท่ีจะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่น
จะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงท่ีจะท า ปฏิบัติจนเป็นท่ีนิยม…. 
   …................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
  1.5 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
    ....อธิบายความส าเร็จท่ีเกิดจากตัวช้ีวัด แสดงตัวช้ีวัด(Key  Performance  Indicators  : 
KPIs)ท่ีวัดได้จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น ว่าส าเร็จอย่างไร.... 
    ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต         
 
2.2 ข้อสังเกต          
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2.3 ข้อเสนอแนะ          
 
2.4 ผลจากการพัฒนา          
 
2.5 ผลสรุปภาพรวม      
 
 
ภาคผนวก    1. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด    
  2. แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน      ฯลฯ      
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