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จงัหวดัสกลนคร

คำานำา
ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผน

พัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ้
๒๙  และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ ๑๓
และ       ขอ้ ๑๔  (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 ไดก้ำาหนดใหม้กีาร
ดำาเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่  โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิแผนพัฒนา
มหีนา้ทีด่ำาเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่คณะกรรมการจะตอ้งดำาเนนิการกำาหนด
แนวทาง  วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  ดำาเนนิ
การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความ
เห็นซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอ่ผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่  เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่สภาทอ้งถิน่  และคณะ
กรรมการพัฒนาทอ้งถิน่  พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผย
ภายในสบิหา้วนันับแตว่นัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักลา่ว
และตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั 

ดงันัน้เพือ่ใหก้ารตดิตามและประเมนิผลแผนเป็นไปดว้ย
ความถกูตอ้งและตามระเบยีบดงักลา่วมปีระสทิธภิาพ  คณะ
กรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำาบลสามัคคี
พัฒนา  จงึไดด้ำาเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดอืน
ตลุาคม พ.ศ.2563 – เดอืนมนีาคม พ.ศ.2564)  ขึน้ เพือ่รายงาน
และเสนอความเห็นทีไ่ดจ้ากการตดิตามใหน้ายกเทศบาลตำาบล
สามัคคพัีฒนา  คณะกรรมการหวงัเป็นวา่รายงานผลการตดิตาม
ฉบบันีจ้ะสามารถเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการพัฒนาเทศบาล
ตำาบลสามัคคพัีฒนา  สามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนและ
ทำาใหป้ระชาชนเกดิความพงึพอใจสงูสดุ  
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล

         เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา
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แผนพัฒนาเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา

สว่นที ่1  บทนำา
*********************

1. ความสำาคญัของการตดิตามและประเมนิผล
การตดิตาม (Monitoring) และ การประเมนิ (Evaluation) 

เป็นกระบวนการทีแ่ตกต่างกันมจุีดหมาย    ไม่เหมอืนกัน แต่กระบวนการทัง้
สองมคีวามเกีย่วขอ้งสัมพันธกั์น และเมือ่นำาแนวคดิและหลักการตดิตามและ
ประเมนิผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชด้ว้ยกันอย่าง
เหมาะสม จะชว่ยใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ พนักงานสว่นตำาบล พนักงานจา้ง 
สมาชกิสภาเทศบาล สามารถกำากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ทอ้งถิน่ตามแผนงาน โครงการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล การ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ของเทศบาลตำาบลสามัคคี
พัฒนา  จงึเป็นการตดิตามผลทีใ่หค้วามสำาคัญ ดังน้ี

1. ผลการปฏบิตังิานของผูรั้บผดิชอบแตล่ะแผนงาน โครงการ
เพือ่การพัฒนาเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา  หรอืกจิกรรมตา่ง ๆ ที่
ดำาเนนิการหรอืไมไ่ดด้ำาเนนิการตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ทีไ่ดก้ำาหนดไว ้
หรอืไม ่รวมทัง้งบประมาณในการดำาเนนิงาน

2. ผลการใชปั้จจัยหรอืทรัพยากรตา่ง ๆ ในการพัฒนา
เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนาตรวจสอบดวูา่แผนงาน โครงการเพือ่การ
พัฒนาไดรั้บปัจจัยหรอืทรัพยากรทัง้ดา้นปรมิาณ และคณุภาพตามระยะ
เวลาทีก่ำาหนดไวห้รอืไมอ่ยา่งไร

3. ผลการดำาเนนิงาน ตรวจสอบดวูา่ไดผ้ลตรงตามเป้าหมายที่
กำาหนดไวห้รอืไมเ่พยีงใด มปัีญหาอปุสรรคอะไรบา้ง ทัง้ในดา้นการจัด
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ทำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่ การดำาเนนิการตามแผนงานและโครงการเพือ่การ
พัฒนาทอ้งถิน่ และขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการดำาเนนิการตามโครงการเพือ่
การพัฒนาทอ้งถิน่

4. ความสำาคญัของการตดิตามและประเมนิแผนเป็นเครือ่งมอื
สำาคญัในการทดสอบผลการดำาเนนิงานตามภารกจิเทศบาลตำาบลสามัคคี
พัฒนา  วา่ดำาเนนิการไดต้ามเป้าหมายทีก่ำาหนดไวห้รอืไม ่ทำาใหท้ราบ
และกำาหนดทศิทางการพัฒนาไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมและเกดิความชดัเจน
ทีจ่ะทำาใหท้ราบถงึจดุแข็ง (strengths) จดุออ่น (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรอือปุสรรค (threats) ของแผน
พัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กจิกรรมตา่ง ๆ ซ ึง่อาจ
เกดิจากผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ ปลดั/รองปลดัเทศบาล
ตำาบลสามัคคพัีฒนา  ผูบ้รหิารระดบัหวัหนา้สำานัก/ผูอ้ำานวยการกอง 
บคุลากรของเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา  สภาพพืน้ทีแ่ละผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งเพือ่นำาไปสูก่ารปรับปรงุแผนงาน โครงการพัฒนาใหเ้กดิความ
สอดคลอ้งกบัสภาพพืน้ที ่ สภาพแวดลอ้มในสงัคมภายใตค้วามตอ้งการ
และความพงึพอใจของประชาชนเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนาบทสรปุ
ของความสำาคญัก็คอื ในการไปสูก่ารวางแผนการพัฒนาในปีตอ่ ๆ ไป
เพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิเ์ชงิคณุคา่ในกจิการสาธารณะมากทีส่ดุและเมือ่พบ
จดุแข็งก็ตอ้งเรง่รบีดำาเนนิการและจะตอ้งมคีวามสขุมุรอบคอบในการ
ดำาเนนิการขยายโครงการ งานตา่ง ๆ ทีเ่ป็นจดุแขง็และพงึรอโอกาสใน
การเสรมิสรา้งใหเ้กดิจดุแข็งนี้ และเมือ่พบปัญหาและอปุสรรคก็จะตอ้ง
ตัง้รับใหม้ั่น รอโอกาสทีจ่ะดำาเนนิการและตัง้มั่นอยา่งสขุมุรอบคอบ
พยายามลดถอยสิง่ทีเ่ป็นปัญหาและอปุสรรค เมือ่พบจดุออ่นตอ้งหยดุ
และถดถอยปัญหาลงใหไ้ด ้ดำาเนนิการปรับปรงุใหด้ขี ึน้ตัง้รับใหม้ั่นเพือ่
รอโอกาสและสดุทา้ยเมือ่มโีอกาสก็จะตอ้งใชพั้นธมติรหรอืผูม้สีว่นได ้
เสยีในเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา  ใหเ้กดิประโยชนเ์พือ่ดำาเนนิการ
ขยายแผน โครงการ งานตา่ง ๆ พรอ้มการปรับปรงุและเรง่รบีดำาเนนิการ 
สิง่เหลา่นีจ้ะถกูคน้พบเพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาเทศบาลตำาบลสามัคคี
พัฒนา  โดยการตดิตามและประเมนิผลซึง่สง่ผลใหเ้กดิกระบวนการ
พัฒนาอยา่งเขม้แข็งและมคีวามยั่งยนื เป็นไปตามเป้าหมายประสงคท์ีต่ัง้
ไวไ้ดอ้ยา่งดยีิง่
2. วตัถปุระสงคข์องการตดิตามและประเมนิผล

การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่มุง่คน้หาแผนงาน
โครงการทีไ่ดด้ำาเนนิการไปแลว้วา่ส ิง่ใดควรดำาเนนิการตอ่ไปตาม
วตัถปุระสงคข์องแผนงาน โครงการ หรอืศกึษาระหวา่งดำาเนนิการตาม
โครงการเพือ่การพัฒนาทอ้งนัน้วา่มปัีญหาใดควรปรับปรงุเพือ่การบรรลุ
เป้าหมาย ตดิตามและประเมนิผลแผนงาน โครงการเพือ่การพัฒนาทอ้ง
         เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา



                                                                         เทศบาลตำาบล
สามัคคพัีฒนา

                          |   5

ถิน่ทีไ่มไ่ดด้ำาเนนิการเป็นเพราะเหตใุด เกดิปัญหาจากเรือ่งใด จงึได ้
กำาหนดเป็นวตัถปุระสงคไ์ดด้งันี้

1. เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารราชการทอ้งถิน่ของ
เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนาซึง่จะชว่ยตอบสนองภารกจิตามอำานาจ
หนา้ทีข่องหน่วยงาน รวมทัง้ปรับปรงุการปฏบิตังิานใหด้ขี ึน้               มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล

2. เพือ่ใหท้ราบความกา้วหนา้การดำาเนนิงานตามระยะเวลา
และเป้าหมายทีก่ำาหนดไว ้สภาพผลการดำาเนนิงาน ตลอดจนปัญหา 
อปุสรรคในการพัฒนาทอ้งถิน่ตามภารกจิทีไ่ดก้ำาหนดไว ้

3. เพือ่เป็นขอ้มูลสำาหรับเร่งรัด ปรับปรุง แกไ้ข ขอ้
บกพร่องของการดำาเนินงาน โครงการ การยกเลกิโครงการทีไ่มเ่หมาะ
สมหรอืหมดความจำาเป็นของเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา 4.

เพือ่ทราบถงึสถานภาพการบรหิารการใชจ้า่ยงบประมาณของเทศบาล
ตำาบลสามัคคพัีฒนา

5. เพือ่สรา้งความรับผดิชอบของผูบ้รหิารทอ้งถิน่  ปลดั/รอง
ปลดัผูบ้รหิารระดบัสำานัก/กองทกุระดับของเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา 
ทีจ่ะตอ้งผลักดันใหก้ารดำาเนนิการตามแผนงาน โครงการตา่ง ๆ เป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ บรรลวุตัถปุระสงคก์บัใหเ้กดิประโยชนก์บัผูม้สีว่นได ้
เสยี ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง ประชาชนในเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา  หรอื
สงัคมสว่นรวมมากทีส่ดุ

6. เพือ่ตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานตามตวัชีว้ดัรอ้ยละ
ความสำาเร็จของปฏบิตังิานตามแผนงาน/โครงการของสำานัก/กอง/ฝ่าย
ตา่งๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3. ข ัน้ตอนการตดิตามและประเมนิผล

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจัดทำาแผนพัฒนา  ของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่3) 
พ.ศ.2561 ขอ้ 29 กำาหนดวา่ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผน
พัฒนาทอ้งถิน่ มอีำานาจหนา้ที ่ดงันี้ 

(1) กำาหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผน
พัฒนา 

(2) ดำาเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจ้ากการตดิตามและ

ประเมนิผลแผนพัฒนาตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอ
ตอ่สภาทอ้งถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่พรอ้มทัง้ประกาศผล
การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบในที่
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เปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักลา่ว
และตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนัโดยอยา่งนอ้ย
ปีละหนึง่ครัง้ภายในเดอืนธันวาคมของทกุปี

(4) แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทำางานเพือ่ชว่ยปฏบิตัิ
งานตามทีเ่ห็นสมควร

3.1 การดำาเนนิการตดิตามและประเมนิผล
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ มี

จำานวน 11 คน ประกอบดว้ย 
1) สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีส่ภาทอ้งถิน่คดัเลอืก จำานวน 3 คน 
2) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ทีป่ระชาคมทอ้งถิน่คดัเลอืก 

จำานวน 2 คน  
3) ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืก 

จำานวน 2 คน 
4) หวัหนา้สว่นการบรหิารทีค่ดัเลอืกกนัเอง จำานวน 2 คน 

และผูท้รงคณุวฒุทิีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืก จำานวน 2 คน 
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ของ

เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา  ตอ้งดำาเนนิการใหก้ารตดิตามและประเมนิ
ผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่บรรลวุตัถปุระสงคต์ามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ดงันี้

1. ประชมุเพือ่กำาหนดกรอบแนวทาง และวธิกีารตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่โดยการกำาหนดกรอบ แนวทาง วธิกีาร 
และหว้งเวลาใหเ้หมาะสมกบัเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา

2. ดำาเนนิการตดิตามและประเมนิพัฒนาทอ้งถิน่ตามกรอบ
แนวทาง วธิกีาร และหว้งเวลาทีก่ำาหนด โดยสามารถตดิตามและประเมนิ
ผลไดต้ลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจ้ากการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพือ่ดำาเนนิการตอ่ไป

3.2 การกำาหนดแนวทางและวธิกีาร
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ของ

เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา ไดก้ำาหนดการแบง่ขัน้ตอนเพือ่เป็นการ
กำาหนดแนวทางและวธิกีารสำาหรับการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนาดงันี้

         เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา
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2.1 การกำาหนดวตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตการตดิตามและ
ประเมนิผล การตดิตามยทุธศาสตรแ์ละโครงการเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่ 
จะเริม่ดำาเนนิการศกึษาและรวบรวมขอ้มลูของโครงการทีจ่ะตดิตามวา่มี
วตัถปุระสงคห์ลกัอะไร มกีารกำาหนดการตดิตามและประเมนิผลไวห้รอื
ไม ่(ซึง่ดไูดจ้ากการกำาหนดตวัชีว้ดั : KPI) ถา้กำาหนดไวแ้ลว้มคีวาม
ชดัเจนเพยีงใด ใครเป็นผูรั้บผดิชอบ ใครเป็นผูใ้ชผ้ลการตดิตาม เป็นตน้ 
จากนัน้ศกึษาวา่ผูใ้ชผ้ล การนำาผลไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งไร เมือ่ใด ขอ้มลู
หลกั ๆ ทีต่อ้งการคอือะไร ตอ้งการใหร้ายงานผลอยา่งไร มขีอ้เสนอแนะ
ในการตดิตามผลอยา่งไร ซึง่การศกึษาดงักลา่วอาจใชว้ธิสีมัภาษณ์และ/
หรอืสงัเกตแลว้นำาผลทีไ่ดม้ากำาหนดเป็นวตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตใน
การตดิตาม

2.2 วางแผนตดิตามและประเมนิผล จะนำาวตัถปุระสงคแ์ละ
ขอบเขตในการตดิตามงานจาก  ขอ้ 2.1 มาวเิคราะห ์แลว้เขยีนราย
ละเอยีด ซึง่ประกอบดว้ย ประเด็นหลกั ๆ คอื วตัถปุระสงคก์ารตดิตาม
แหลง่ขอ้มลู เวลาทีเ่ก็บขอ้มลู วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู และวธิกีาร
วเิคราะหข์อ้มลู จากนัน้สรา้งเครือ่งมอืซ ึง่สว่นใหญจ่ะเป็นแบบสมัภาษณ์
หรอืแบบสอบถาม กำาหนดการทดลองและปรับปรงุเครือ่งมอื

2.3 ดำาเนนิการหรอืปฏบิตัติามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ เป็นการ
ดำาเนนิการตามวตัถปุระสงคแ์ละขัน้ตอนทีไ่ดก้ำาหนดไว ้ซึง่ส ิง่สำาคญัที่
ตอ้งการในชัน้นี ้คอื ขอ้มลูจากแหลง่ตา่ง ๆ ดงันัน้ แมจ้ะวางแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ไวด้แีละไดข้อ้มลูทีม่คีณุภาพเพยีงใดก็ตาม แตถ่า้ในเชงิปรมิาณ
ไดน้อ้ยก็ตอ้งตดิตามเพิม่จนกวา่จะไดค้รบขัน้ตำา่ตามทีก่ำาหนดไวต้าม
แผนพัฒนาทอ้งถิน่

2.4 การวเิคราะหข์อ้มลู เป็นการวเิคราะหต์ามวตัถปุระสงค์
ของการตดิตามทีก่ำาหนดไว ้  แตล่ะโครงการตามตวัชีว้ดัทีก่ำาหนดไว ้
โดยอาจใชว้ธิกีารทางสถติพิืน้ฐาน เชน่ การแจงนับ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่  
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน จำานวน เป็นตน้ หรอือาจใชก้ารวเิคราะหแ์บบ 
Matrix การพรรณนาเปรยีบเทยีบ การเขยีน Flow Chart การแสดง
แผนภมูแิกนท ์(Gantt Chart) หรอือาจใชห้ลาย ๆ วธิปีระกอบกนัตาม
ความเหมาะสมของพืน้ทีเ่ทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา

2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาทอ้งถิน่เป็นการรายงานใหผู้ ้
เกีย่วขอ้งทราบโดยรายงานตามแบบทีก่ำาหนดไวต้ามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
ทัง้นี ้การรายงานผลการตดิตามแผนงาน โครงการหนึง่ ๆ อาจมหีลาย
ลกัษณะก็ไดต้ามความเหมาะสมของเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนาในการ
รายงานผลการตดิตามโครงการอาจเขยีนเป็นรายงานเชงิเทคนคิซึง่
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ประกอบดว้ยก็ได ้ความเป็นมาของโครงการทีจ่ะตดิตามโดยสรปุ
วตัถปุระสงคแ์ละประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บจากการตดิตาม ซ ึง่จะปรากฏ
ในสว่นที ่2  และสว่นที ่3 

2.6 รายงานผล คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผน
พัฒนาทอ้งถิน่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจ้ากการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา ตอ่ผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่สภาทอ้งถิน่และคณะกรรมการ
พัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกา้เอ็นพยีเูกา้โดยอยา่ง
นอ้ยปีละหนึง่ครัง้ภายในเดอืนธันวาคมของทกุปี

2.7 การวนิจิฉัยสัง่การ การนำาเสนอเพือ่ใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลง ปรับปรงุ แกไ้ขทีด่ ีหลงัจากคณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาขององคก์ารบรหิารสว่นเทศบาลตำาบลสามัคคี
พัฒนา หรอืผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูม้อีำานาจในสำานัก กอง ฝ่ายตา่ง ๆ ไดรั้บ
รายงานสรปุแลว้จะวนิจิฉัย/สัง่การ เพือ่แกไ้ขปัญหาทีไ่ดจ้ากรายงาน
สรปุ ซึง่อาจกระทำาโดยตรงหรอืเสนอรายงานตามสายบงัคบับญัชาก็ได ้
ตามความเหมาะสมตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่

4. การรายงานผล
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาของ

เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนามอีำานาจหนา้ทีใ่นการรายงานผลและเสนอ
ความเห็น   ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอ่ผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอตอ่สภาทอ้งถิน่และคณะกรรมการ
พัฒนาของเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา โดยอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้
ภายในเดอืนธันวาคม ของทกุปี 

ข ัน้ตอนการรายงานผล

         เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา
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ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนใน
เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิหา้วนั นับแต่
วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักลา่วและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็น
ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั
5. เครือ่งมอืการตดิตามและประเมนิผล

เครือ่งมอืการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
(Monitoring and evaluation tools for local development 
plans) เป็นสิง่ของ วสัด ุ อปุกรณ์หรอืเทคนคิวธิกีารทีค่ณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา  ใชใ้น
การเก็บขอ้มลูการตดิตามผลรวมทัง้โดยการพจิารณาเลอืกใชเ้ครือ่งมอื
และเทคนคิวธิกีารทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ไดค้ดิสรา้งไวเ้พือ่ใชใ้นการตดิตามและประเมนิผล  เชน่  
แบบสอบถามวัดทัศนคต ิมาตราสว่นประมาณค่า และวธิกีาร เป็นตน้ และ
หรอืโดยการสรา้งเครือ่งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่
ไดแ้ก ่แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสมัภาษณ์  
(Interview) และแบบสงัเกตการณ์  (Observation) เป็นตน้  โดย
อาศยัสภาพพืน้ทีท่ั่วไป อำานาจหนา้ที ่ภารกจิของเทศบาลตำาบลสามัคคี
พัฒนา  รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีในทอ้งถิน่รวมทัง้เกณฑม์าตรฐานแบบ
ตา่งๆ  ทีไ่ดก้ำาหนดขึน้หรอืการนำาไปทดลองใชเ้พือ่ปรับปรงุแกไ้ข
แลว้ จงึนำาเครือ่งมอืการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ไปใช ้
ในการปฏบิตังิานจรงิหรอืภาคสนาม  ดำาเนนิการสำารวจและเก็บขอ้มลู 
วเิคราะหข์อ้มลู สรปุขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิตอ่ไป 

5.1 กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ของ

เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนากำาหนดกรอบและแนวทางในการตดิตาม
และประเมนิผล ดงันี้

5.1.1 กำาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) 
โดยกำาหนดกรอบระยะเวลา ดงันี้

1) ประชมุคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผน
พัฒนาทอ้งถิน่ของเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนาอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 
ครัง้ 

2) สรปุผลการตดิตามและประเมนิผลทกุไตรมาส และ
สรปุภาพรวมของไตรมาสทีผ่า่นมาทกุครัง้

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจ้ากการตดิตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนาตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ภายในกำาหนดเวลา เพือ่ให ้

 



ยยยยยย P

    10    |                                เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เสนอสภาทอ้งถิน่/คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่  ภายใน
ระยะเวลาทีก่ำาหนด

5.1.2 ความสอดคลอ้ง (Relevance) เป็นความ
สอดคลอ้งของยทุธศาสตร ์แผนงาน โครงการ (หรอืผลผลติ) ทีไ่ด ้
กำาหนดขึน้มคีวามสอดคลอ้งและนำาไปกำาหนดเป็นวสิยัทัศนข์องเทศบาล
ตำาบลสามัคคพัีฒนา

5.1.3 ความเพยีงพอ  (Adequacy) กำาหนดทรัพยากร
สำาหรับการดำาเนนิการตดิตามและประเมนิผลประกอบดว้ยคน เงนิ วสัด ุ
อปุกรณ์ เครือ่งมอืในการปฏบิตังิานตามศกัยภาพโดยนำาเครือ่งมอืทีม่อียู่
จรงิในเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา

5.1.4 ความกา้วหนา้ (Progress) กรอบของความ
กา้วหนา้แผนงาน โครงการตา่ง ๆ จะวดัจากรายการทีเ่ป็นโครงการใน
รอบ 5 ปี วดัไดจ้ากชอ่งปีงบประมาณและทีผ่า่นมา โครงการทีต่อ่
เนือ่งจากปีงบประมาณทีผ่า่นมา

5.1.5 ประสทิธภิาพ (Efficiency) เป็นการตดิตามและ
ประเมนิผลความสมัพันธก์นัระหวา่งผลผลติหรอืผลทีไ่ดรั้บจรงิกบั
ทรัพยากรทีถ่กูใชไ้ปในการพัฒนาทอ้งถิน่ของเทศบาลตำาบลสามัคคี
พัฒนา  ซึง่สามารถวดัไดใ้นเชงิปรมิาณ ขนาด ความจ ุพืน้ที ่จำานวน 
ระยะเวลา เป็นตน้

5.1.6 ประสทิธผิล (Effectiveness) เป็นผลทีไ่ดจ้าก
ประสทิธภิาพทำาใหเ้กดิผลลพัธแ์ละผลผลติ (Outcome and 
Output) ซึง่สามารถวดัไดใ้นเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพหรอืวดัได ้
เฉพาะเชงิคณุภาพ ซึง่วดัเป็นความพงึพอใจหรอืส ิง่ทีป่ระชาชนชืน่ชอบ
หรอืการมคีวามสขุ เป็นตน้

กำาหนดแนวทางการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มการตดิตามและ
ประเมนิผลมคีวามจำาเป็นทีจ่ะตอ้งวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของเทศบาล
ตำาบลสามัคคพัีฒนา  ทัง้ในระดบัหมูบ่า้นและระดบัตำาบล และอาจรวมถงึ
อำาเภออากาศอำานวย  และจังหวดัสกลนครดว้ย เพราะวา่มคีวามสมัพันธ์
และปฏสิมัพันธใ์นเชงิการพัฒนาทอ้งถิน่แบบองคร์วมของจังหวดั
เดยีวกนั 

5.2 ระเบยีบ วธิใีนการตดิตามและประเมนิผล
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ของ

เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนากำาหนดระเบยีบ วธิใีนการตดิตามและ
ประเมนิผล ดงันี้
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5.2.1 ระเบยีบในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
ระเบยีบวธิใีนการตดิตามและประเมนิผลมอีงคป์ระกอบใหญ ่ๆ ทีส่ำาคญั 
3 ประการ คอื 

1) ผูเ้ขา้รว่มตดิตามและประเมนิผล 
2) เครือ่งมอื 
3) กรรมวธิหีรอืวธิกีารตา่ง ๆ

5.2.2 วธิใีนการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
1) การออกแบบการตดิตามและประเมนิผล การออกแบบ

เพือ่การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนามเีป้าหมายเพือ่มุง่ตอบปัญหา
การตดิตามและประเมนิผลไดอ้ยา่งตรงประเด็น อธบิายหรอืควบคมุความ
ผันแปรของโครงการเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่ทีจ่ะเกดิขึน้ได ้

2) การสำารวจ (survey) เป็นการรวบรวมขอ้มลูจาก
บนัทกึหรอืทะเบยีนทีผู่รั้บผดิชอบโครงการจัดทำาไวแ้ลว้ หรอือาจเป็น
ขอ้มลูทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลตอ้งจดบนัทกึ (record) 
สงัเกต(observe) หรอืวดั (measurement) โดยคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลจะดำาเนนิการในพืน้ทีจ่ากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง เจา้
หนา้ที ่บคุลากรของเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนาเป็นขอ้มลูทีม่อียูต่าม
ธรรมชาต ิพฤตกิรรม ความตอ้งการ ซ ึง่ศกึษาไดโ้ดยวธิกีารสงัเกตและ
สามารถวดัได ้

5.3 กำาหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิ
ผล 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ของ
เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนากำาหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและ
ประเมนิผล ดงันี้

5.3.1 การทดสอบและการวดั (Tests & 
Measurements) วธิกีารนีจ้ะทำาการทดสอบและวดัผล เพือ่ดรูะดบัการ
เปลีย่นแปลง ซึง่รวมถงึแบบทดสอบตา่งๆ การประเมนิการปฏบิตังิาน
และแนวทางการวดั จะใชเ้ครือ่งมอืใดในการทดสอบและการวดันัน้เป็น
ไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทอ้งถิน่ เป็นตน้

5.3.2 การสมัภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการ
สมัภาษณ์เดีย่ว หรอืกลุม่ก็ได ้การสมัภาษณ์เป็นการยนืยันวา่ ผูม้สีว่น
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เกีย่วขอ้ง ผูไ้ดรั้บผลกระทบมคีวามเกีย่วขอ้งและไดรั้บผลกระทบใน
ระดบัใด  โดยทัว่ไปการสมัภาษณ์ถกูแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื การ
สมัภาษณ์แบบเป็นทางการหรอืกึง่ทางการ (formal or semi-formal
interview) ซึง่ใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง (structure 
interviews) ดำาเนนิการสมัภาษณ์ และการสมัภาษณ์แบบไมเ่ป็น
ทางการ (informal interview) ซึง่คลา้ยๆ กบัการพดูสนทนาอยา่ง
ไมม่พีธิรีตีองไมเ่ครง่ครัดในขัน้ตอน

5.3.3 การสงัเกต (Observations) คณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา  ใชก้าร
สงัเกตเพือ่เฝ้าดวูา่กำาลงัเกดิอะไรขึน้กบัการพัฒนาทอ้งถิน่ของเทศบาล
ตำาบลสามัคคพัีฒนา  มกีารบนัทกึการสงัเกต แนวทางในการสงัเกต และ
กำาหนดการดำาเนนิการสงัเกต 

(1) การสงัเกตแบบมสีว่นรว่ม (Participant 
observation) เป็นวธิกีารสงัเกตทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิ
ผลเขา้ไปใชช้วีติรว่มกบัประชาชาชนในหมูบ่า้นหรอืตวับคุคล ชมุชน  มี
กจิกรรมรว่มกนั 

(2) การสงัเกตแบบไมม่สีว่นรว่ม (Non-participant 
observation) หรอืการสงัเกตโดยตรง (Direct observation) 
เป็นการสงัเกต บนัทกึลกัษณะทางกายภาพ โครงสรา้ง และความ
สมัพันธข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีในเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา

5.3.4 การสำารวจ (surveys) ในทีน่ีห่มายถงึ การ
สำารวจเพือ่ประเมนิความคดิเห็น            การรับรู ้ทัศนคต ิความพงึ
พอใจ ความจำาเป็น ความตอ้งการของประชาชนในเทศบาลตำาบล
สามัคคพัีฒนา  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนาจะมกีารบนัทกึการสำารวจ และทศิทางการ
สำารวจไวเ้ป็นหลกัฐาน

5.3.5 เอกสาร (Documents) การตดิตามและประเมนิ
ผลยทุธศาสตรแ์ละโครงการมคีวามจำาเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งใชเ้อกสาร 
ซึง่เป็นเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ปัญหาความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ สาเหตขุองปัญหา แนวทางการแกไ้ข
ปัญหาหรอืแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค ์คา่เป้าหมาย 
กลยทุธ ์แผนงาน ผลผลติหรอืโครงการ วสิยัทัศนข์องเทศบาลตำาบล
สามัคคพัีฒนา
6. ประโยชนข์องการตดิตามและประเมนิผล

การตดิตามและประเมนิผลมปีระโยชนทีส่ำาคัญคอื การนำาไปใช ้
แกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ระหวา่งดำาเนนิโครงการ รองลงมาคอืนำาไปใชส้ำาหรับ
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วางแผนการจัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิน่ในอนาคต ประโยชนต์า่ง ๆ แยกเป็น
หัวขอ้ได ้ดังน้ี

6.1 ไดท้ราบถงึสถานภาพและสถานการณ์ตา่ง ๆ ของการจัดทำา
แผนพัฒนาทอ้งถิน่และการดำาเนนิการตามโครงการ ซึง่จะทำาใหว้ธิกีาร
ปฏบัิตดิำาเนนิการไปแนวทางเดยีวกัน 

6.2 ไดท้ราบถงึขอ้ด ีขอ้เสยี ขอ้บกพรอ่งตา่ง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่
ทำาใหแ้ผนพัฒนาทอ้งถิน่และการดำาเนนิการตามโครงการพัฒนาทอ้งถิน่มี
ปัญหา ทำาใหส้ามารถแกไ้ขไดท้กุจดุ ตรงเป้าหมายอยา่งทันทว่งท ีทัง้ใน
ปัจจบัุนและอนาคต

6.3 ชว่ยใหก้ารใชท้รัพยากรตา่ง ๆ เกดิความประหยัด คุม้คา่ไม่
เสยีประโยชน ์ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำาเนนิ
โครงการพัฒนาทอ้งถิน่

6.4 สามารถเก็บรวมรวม วเิคราะหข์อ้มูลต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกับราย
ละเอยีด ความตอ้งการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ทีจ่ะนำาไปจัดทำาเป็นโครงการ
เพือ่พัฒนาทอ้งถิน่ เพือ่นำาเสนอโครงการในเชงิสถติหิรอืขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิ 
ทำาใหไ้ดรั้บความเชือ่ถอืและการยอมรับจากประชาชน ผูม้สีว่นไดเ้สยี หน่วย
งานราชการ รัฐวสิาหกจิ องคก์รต่าง ๆ

6.5 กระตุน้ใหผู้ป้ฏบัิตงิานและผูเ้กีย่วขอ้งกับการพัฒนาทอ้งถิน่ 
การจัดทำาโครงการและรับผดิชอบโครงการ มคีวามสำานกึตอ่หนา้ทีค่วามรับ
ผดิชอบ และกระตอืรอืรน้ในการแกไ้ข ตลอดจนปรับปรงุรายละเอยีด 
เน้ือหา ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบัุนเสมอ

6.6 การวนิจิฉัย สัง่การ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ปลัด/รองปลัด ผูบ้รหิาร
ระดับสำานัก/กอง/ฝ่ายตา่ง ๆ ของเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา  สามารถ
วนิจิฉัย สัง่การไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน รัดกมุมเีหตมุผีลในการพัฒนาทอ้ง
ถิน่ใหส้อดคลอ้งกับสภาพความเป็นจรงิและตามอำานาจหนา้ที ่นอกจากน้ี
ยังสามารถกำาหนดมาตรการตา่ง ๆ สำาหรับการปรับปรงุแกไ้ขและป้องกัน
ความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ได ้

6.7 ทำาใหภ้ารกจิตา่ง ๆ ของบคุลากรในเทศบาลตำาบลสามัคคี
พัฒนา แตล่ะคน แตล่ะสำานัก/กอง/ฝ่ายตา่ง ๆ มคีวามสอดคลอ้งกัน 
ประสานการทำางานใหเ้ป็นองคร์วมของหน่วยงาน ทำาใหเ้ป้าหมายของ
เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนาเกดิความสำาเร็จตามเป้าหมายหลัก มคีวาม
สอดคลอ้งและเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล
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6.8 สามารถรักษาคณุภาพของงานหรอืภารกจิใหเ้ป็นไปและตรง
ตามวัตถปุระสงคข์องโครงการ กจิกรรม งานตา่ง ๆ และประชาชนพงึพอใจ
เมือ่ไดรั้บการบรกิารประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา
สว่นที ่2  การตดิตามและประเมนิผล

*********************
1. สรปุผลการตดิตามและประเมนิผล ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564

1.1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
1.1.1 แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลตำาบลสามัคคี

พัฒนาเป็นแผนยทุธศาสตรท์ีก่ำาหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 
ซึง่เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา
ทีก่ำาหนดยทุธศาสตร ์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำาบลสามัคคี
พัฒนา  ซึง่แสดงถงึวสิยัทัศน ์พันธกจิ และจดุมุง่หมายเพือ่การพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  จังหวดั
สกลนครและแผนพัฒนาหมูบ่า้นในเขตเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา

1.1.2 แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลตำาบลสามัคคี
พัฒนามรีายละเอยีด ดงันี้

 

เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา  ไดก้ำาหนดวสิยัทัศนเ์พือ่เป็น
สภาพการณ์ในอดุมคตซิ ึง่เป็นจดุมุง่หมายและคาดหวงัทีจ่ะใหเ้กดิขึน้
หรอืบรรลใุนอนาคตขา้งหนา้ เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนาเป็นตำาบล
ขนาดกลางทีม่ปีระชากรสว่นใหญนั่บถอืศาสนาพทุธ อนุรักษ์ศลิปะ 
วฒันธรรมทอ้งถิน่ โดยยดึแนวทางวถิชีวีติตามแบบพทุธ ประกอบอาชพี
ทำานา  เกษตรกรรมเป็นอาชพีหลกั ความคาดหวงัในอนาคตตอ้งเป็น
ชมุชนเขม้แข็งที ่น่าอยู ่และมฐีานะความเป็นทีด่ ีและสนองตามนโยบาย
ของรัฐ         จงึไดก้ำาหนด วสิยัทศัน ์ดงันี้

         

"ชุมชนเขม้แข็งอยา่งย ัง่ยนื  ประชาชนสขุภาพด ี เศรษฐกจิเจรญิ
กา้วหนา้  การศกึษามคีณุภาพ"

         เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา

1.วสิยั
ทศัน(์Visio

2.ยทุธศาสต
ร์
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   ยทุธศาสตรท์ี ่๑   การพฒันาการเกษตรและ
อตุสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอ
เพยีง
๑.๑  แนวทางการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลติภัณฑ์
๑.๒  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ
เศรษฐกจิพอเพยีง
๑.๓  แนวทางการพัฒนาการสง่เสรมิเกษตรอนิทรยี์
๑.๔  แนวทางการพัฒนาการสง่เสรมิการผลติสนิคา้หนึง่ตำาบล
หนึง่ผลติภัณฑ์
๑.๕  แนวทางการพัฒนาการจัดหาและพัฒนาแหลง่นำ้าเพือ่
การเกษตร

   ยทุธศาสตรท์ี ่๒   การพฒันาการคา้การลงทนุ  และการ
ทอ่งเทีย่ว
๒.๑  แนวทางการพัฒนาสง่เสรมิและสบืสานวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่
๒.๒  แนวทางการพัฒนาดา้นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
๒.๓  แนวทางการพัฒนาความเขม้แข็งของชมุชนการฝึกอบรม
การและการสง่เสรมิอาชพี

   ยทุธศาสตรท์ี ่๓   การพฒันาทรพัยากรมนษุยเ์พือ่
สง่เสรมิคณุภาพชวีติทีด่ ี
๓.๑  แนวทางการพัฒนาการจัดการศกึษาและการสนับสนุนสง่

เสรมิการศกึษา
๓.๒ แนวทางการพัฒนาการกฬีาและนันทนาการ
๓.๓  แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห ์การสง่เสรมิสวัสดกิาร
คุณภาพชวีติสตร ี เด็ก  คนชรา  ผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาส 
๓.๔  แนวทางการพัฒนาการสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกัน
ควบคุมโรค

   ยทุธศาสตรท์ี ่๔   การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละส ิง่
แวดลอ้มอยา่งสมดลุ
ย ัง่ยนื
๔.๑  แนวทางการพัฒนาการจัดการ  อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
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๔.๒  แนวทางการพัฒนาการบำารุงรักษาสถานทีท่อ่งเทีย่วและ
สถานทีส่าธารณะ

   ยทุธศาสตรท์ี ่๕   การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
ตามหลกัธรรมมาภบิาลและความม ัน่คง
๕.๑  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงเสน้ทางการคมนาคม 
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๕.๒  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รักษาความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ รักษาความสงบ
เรยีบรอ้ย
๕.๓  แนวทางการพัฒนาการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  การ

ทุจรติ  คอรัปชัน่
๕.๔  แนวทางการพัฒนาสง่เสรมิประชาธปิไตยและ

กระบวนการประชาสังคม
๕.๕  แนวทางการพัฒนาองคก์รและบคุลากร

1. การสง่เสรมิสนับสนุนการพัฒนาการศกึษา สาธารณสขุ 
ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนา ศลิปวฒันธรรมอนัดงีาม 
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่

2. การรักษาระบบการบรหิารจัดการทีด่โีดยใหป้ระชาชนมี
สว่นรว่มในการตดัสนิใจ การวางแผนพัฒนาตรวจสอบเพือ่
ใหเ้กดิความโปรง่ใส

3. สง่เสรมิการพัฒนากลุม่อาชพี พัฒนาศกัยภาพคนและ
ชมุชนใหเ้ขม้แข็ง

4. การสรา้งระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

5. พัฒนาในการจัดการขยะมลูฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื

6.  มุง่สง่เสรมิความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิของ
ประชาชน

1.  รอ้ยละ 50 ของครัวเรอืนมกีารคมนาคมสะดวก รวดเร็ว 
ไดรั้บการอำานวยความสะดวกจากสาธารณูปโภคตา่ง ๆ บา้น
เมอืงน่าอยูอ่าศยั

         เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา

3.เป้าประสง
ค์

4.ตวัชีว้ดั
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2.  รอ้ยละ 90 ของประชากรไดรั้บการศกึษาตามเกณฑ์
3.  รอ้ยละ 95 ของประชากรไดรั้บการรักษาพยาบาลเมือ่

เจ็บป่วย
4.  รอ้ยละ 20 ของครัวเรอืนมสีว่นรว่มในกจิกรรมทาง
ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิน่
5.  รอ้ยละ 50 ของครัวเรอืนมกีารกำาจัดขยะอยา่งถกูตอ้งสขุ

อนามัย
6.  รอ้ยละ 50 ของประชากรมคีวามรู ้ความสนใจดา้นส ิง่

แวดลอ้ม
7.  รอ้ยละ 40 ของพืน้ทีม่กีารปลกูตน้ไมห้รอืมพีืน้ทีไ่ดรั้บ

การพัฒนาสิง่แวดลอ้ม
8.  รอ้ยละ 55 ของประชากรเขา้รว่มกจิกรรมสาธารณะของ

ทอ้งถิน่
9.  รอ้ยละ 70 ของจำานวนประชาชนไดรั้บบรกิารทีด่ ีสะดวก

เสมอภาคและทั่วถงึ
10.รอ้ยละ 70 ของครัวเรอืนมชีอ่งทางรับรูข้อ้มลูขา่วสาร

๑.  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานไดม้าตรฐานครอบคลมุทกุพืน้ที ่  
๒.  ประชาชนรว่มอนุรักษ์และใชท้รัพยากรธรรมชาตอิยา่งคุม้

คา่ 
๓.  ชมุชนน่าอยูป่ระชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ ี  
๔.  ประชาชนมอีาชพีและมรีายได ้ 
๕.  ประชาชนมสีว่นรว่มและไดรั้บบรกิารอยา่งเป็นธรรม
๖.  ชมุชนเขม้แข็งยั่งยนื

กลยทุธท์ี ่  1   สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษาทกุ
ประเภท และทกุระดบัใหไ้ด ้มาตรฐานและเป็นไปตามความ
ตอ้งการของทอ้งถิน่ 

 

5.คา่เป้า
หมาย

6.กลยทุธ์
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กลยทุธท์ี ่๒ สง่เสรมิทำานุบำารงุศาสนา ศาสนสถาน   อนุรักษ์และ
สบืสานขนบธรรมเนยีม ประเพณี ศลิปวฒันธรรม และภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ 
กลยทุธท์ี ่๓ สง่เสรมิสนับสนุนใหเ้กดิความเขม้แข็งในชมุชนและ
สถาบนัครอบครัว 
กลยทุธท์ี ่๔ สง่เสรมิสนับสนุนการพัฒนาคณุภาพชวีติเด็ก  
เยาวชน  สตร ี  ผูส้งูอายแุละ ผูด้อ้ยโอกาส 
กลยทุธท์ี ่๕ สง่เสรมิสนับสนุนการควบคมุโรคตดิตอ่   การป้องกนั 
และการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
กลยทุธท์ี ่๖ การบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ ี
กลยทุธท์ี ่๗ ปรับปรงุจัดหาปัจจัยเครือ่งมอืเครือ่งใชแ้ละการพัฒนา
อาคารสถานที ่ตลอดจนสภาพแวดลอ้มภายในสถานทีป่ฏบิตังิาน 
กลยทุธท์ี ่  8   กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรับปรงุ บำารงุรักษาทาง คมนาคม 
สะพาน ระบบระบายนำ้า
กลยทุธท์ี ่  9      จัดใหม้ไีฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถงึ ขยายเขตไฟฟ้าตาม
สภาพพืน้ทีใ่หค้รอบคลมุและทั่วถงึทัง้ตำาบล
กลยทุธท์ี ่  10    กอ่สรา้ง ปรับปรงุ แหลง่นำ้าอปุโภค บรโิภค
กลยทุธท์ี ่  11     สง่เสรมิการอนุรักษ์ฟ้ืนฟแูละบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
กลยทุธท์ี ่  12     กอ่สรา้ง ปรับปรงุและบำารงุรักษาแหลง่นำ้า

ธรรมชาต ิ
กลยทุธท์ี ่  13    สง่เสรมิ สนับสนุนการสรา้งงานสรา้งอาชพี  ใหก้บั
ประชาชนในทอ้งถิน่ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
กลยทุธท์ี ่  15    สง่เสรมิโครงการตามแนวพระราชดำาริ
กลยทุธท์ี ่  16    สง่เสรมิการตลาด การคา้ การลงทนุในทอ้งถิน่และ
สง่เสรมิสนิคา้ OTOP
กลยทุธท์ี ่  17     สง่เสรมิ  สนับสนุนกจิกรรมดา้นกฬีา  นันทนาการ
ใหก้บัประชาชนทกุระดบัและพัฒนาทักษะกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ 
กลยทุธท์ี ่  18   สง่เสรมิ สนับสนุนการกอ่สรา้งและปรับปรงุสนาม
กฬีา สถานทีนั่นทนาการ 
กลยทุธท์ี ่  19   สง่เสรมิประชาสมัพันธก์ารทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ 
โดยใหช้มุชนมสีว่นรว่มใน 
การทอ่งเทีย่ว 
กลยทุธท์ี ่  20      สง่เสรมิสนับสนุนกจิกรรมดา้นการรักษาความ
ปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ
ของประชาชน

         เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา



                                                                         เทศบาลตำาบล
สามัคคพัีฒนา

                          |   19

1)Assessing เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูสถานภาพดา้น
บรรษัทบรบิาลในปัจจบุนั

2)Visioning เป็นการระบวุสิยัทัศนท์ีแ่สดงถงึความรับผดิ
ชอบตอ่สงัคมของกจิการโดยคำานงึถงึทนุทางสงัคมที่
องคก์รมอียู่

3)Defining (Policies) เป็นการวางนโยบายดา้น CSR ที่
เหมาะสม โดยคำานงึถงึความเชือ่มโยงและสอดคลอ้งกบั
การดำาเนนิธรุกจิอยา่งรับผดิชอบตอ่สงัคม 

4)(Strategic) Positioning เป็นการกำาหนดจดุยนืทาง
ยทุธศาสตรค์วามรับผดิชอบตอ่สงัคมทีส่อดคลอ้งกบัวสิยั
ทัศน ์สำาหรับใชเ้ป็นกรอบในการดำาเนนิงาน CSR ของ
กจิการ

๑. พฒันาระบบการบรหิารจดัการ ตลอดจนความม ัน่คงและความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ โดยมแีนวทางการดำาเนนิงานดงันี ้

1. สง่เสรมิสวสัดกิารและการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรภายใน
องคก์ร

2. พัฒนา ปรับปรงุจัดหาเครือ่งมอื เครือ่งใช ้และพัฒนา
สถานทีก่ารปฏบิตังิาน

3. พัฒนาปรับปรงุระบบบรหิารจัดการองคก์รตามหลกัการ
บรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี

4. พัฒนาและสรา้งระบบการใหบ้รกิารทีท่ันสมัย รวดเร็วและ
มปีระสทิธภิาพ

5. ปรับปรงุรปูแบบการทำางาน อำานวยความสะดวก ลดขัน้
ตอนกระบวนการทำางาน

6. สง่เสรมิระบบประชาสมัพันธก์ารดำาเนนิงานขององคก์ร

 

7.จดุยนืทาง
ยทุธศาสตร์
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7. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัระบบการเมอืงการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย

8. สง่เสรมิสนับสนุนกจิกรรมดา้นการรักษาความปลอดภยัใน
ชวีติและทรัพยส์นิของประชาชน

9. สง่เสรมิใหท้อ้งถิน่มคีวามสามารถและมศีกัยภาพในการ
สนับสนุนงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตลอดจนถงึการรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ยในทอ้งถิน่

๒. พฒันาระบบสาธารณูปโภคใหไ้ดม้าตรฐาน และเพยีงพอตอ่
ความตอ้งการครอบคลมุทกุพืน้ที่

1. กอ่สรา้ง บกุเบกิ ปรับปรงุ บำารงุรักษาทาง คมนาคม 
สะพาน เขือ่น ระบบระบายนำ้า

2. จัดใหม้ไีฟฟ้าใชอ้ยา่งทั่วถงึ ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพ
พืน้ทีใ่หค้รอบคลมุและทัว่ถงึทัง้ตำาบล

3. กอ่สรา้ง ปรับปรงุ แหลง่นำ้าอปุโภค บรโิภค
4. จัดทำาผังเมอืงและผงัตำาบล

๓. พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพ พฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน
ใหย้ ัง่ยนื

1. สง่เสรมิสนับสนุนการสรา้งงานสรา้งอาชพีใหก้บัประชาชน
ในทอ้งถิน่

2. สง่เสรมิสนับสนุนอาชพีดา้นการเกษตร ปศสุตัว์
3. สง่เสรมิสนับสนุนการจัดการศกึษาทัง้ในและนอกระบบ
4. สง่เสรมิสนับสนุนการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม ของเด็ก

เยาวชนและประชาชน
5. สง่เสรมิอนุรักษ์และสบืสานขนบธรรมเนยีม ศลิป

วฒันธรรมทอ้งถิน่ และภมูปัิญญาทอ้งถิน่
6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาต ิส ิง่แวดลอ้มแบบยัง่ยนื
7. สง่เสรมิสนับสนุนใหป้ระชาชนมจีติสำานกึในการรว่มกนั

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
8. ปรับปรงุภมูทิัศนใ์นหมูบ่า้น
9. จัดทำาระบบกำาจัดขยะมลูฝอยในหมูบ่า้น
10. การป้องกนัการรกุลำ้าลำาคลองสาธารณะและสาธารณะ

อืน่ ๆ
11. สง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิความเขม้แข็งของชมุชน

และสถาบนัครอบครัว

         เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา
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12. สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาคณุภาพชวีติ เด็ก สตร ี
เยาวชน คนชรา ผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมและประชาชนโดยทั่วไป

13. ป้องกนัและกำาจัดการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิตลอดถงึ
การบำาบดัฟ้ืนฟทูัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจแกผู่ต้ดิยาเสพตดิ

14. การป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่
15. สง่เสรมิสนับสนุนกจิกรรมดา้นการกฬีาการออกกำาลงั

กายและกจิกรรมนันทนาการ
16. สง่เสรมิสนับสนุนการกอ่สรา้งและปรับปรงุสนามกฬีา

๔. พฒันาและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มหนว่ยงานภาครฐั  ภาค
เอกชน

1. สง่เสรมิและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล

1.2 แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี 

พ.ศ.2564)
ยทุธศาสตร ์แนวทางการพฒันา โครงการพฒันาทอ้ง

ถิน่ ทีบ่รรจใุนแผนพฒันาทอ้งถิน่   (  พ  .  ศ  .2561 - 2565)  
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ยทุธศาสต
ร์

แผนงาน

โครงการตาม
แผนพฒันา ดำาเนนิการจรงิ

จำานว
น

โครง
การ

จำานวน
เงนิ

จำานว
น

โครง
การ

จำานวน
เงนิ

1.การ
พัฒนาการ
เกษตรและ
อตุสาหกรร
ม
การเกษตร
ตามหลกั
ปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีง

1.1 แผนงานระดบักอ่น
วัยเรยีนและประถม
ศกึษา
1.2 แผนงานสรา้ง
ความเขม้แข็งใหช้มุชน 4 42,900  

2.การ
พัฒนาการ
คา้และการ
ลงทนุและ
การทอ่ง
เทีย่ว

2.1 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
2.2 แผนงานแผนงาน
สรา้งความเขม้แข็งให ้
ชมุชน
2.3 แผนงานการศกึษา

8 220,000  

3.การ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษยเ์พือ่
สง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติทีด่ี

3.1 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
3.1 แผนงานระดบักอ่น
วัยเรยีนและประถม
ศกึษา
3.2 แผนงาน
สงัคมสงเคราะห์
3.3 แผนงาน
สาธารณสขุ

60
5,646,8

00  

 4.การ
พัฒนา
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และสิง่
แวดลอ้ม
อยา่งสมดลุ
ยั่งยนื

4.1 แผนงาน
สาธารณสขุ
4.2 แผนงานเคหะและ
ชชุน 17 415,000  
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การบรหิาร
กจิการบา้น
เมอืงทีด่ี
ตามหลกัธร
รมมาภบิาล
และความ
มั่นคง

5.1 แผนงานรักษา
ความสงบ
5.2 แผนงานบรหิาร
งานท่ัวไป
5.3 แผนงานบรหิาร
งานคลงั
5.4 แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

111
14,633,

300  

รวม 200
20,958,

000  

 1.4 ผลการดำาเนนิงานตามงบประมาณทีไ่ดร้บั 
และการเบกิจา่ยงบประมาณ ผลการดำาเนนิงานตามงบประมาณทีไ่ด ้
รับ และการเบกิจา่ยงบประมาณ ในปีงบประมาณ         พ.ศ.2564 (เป็น
โครงการเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่ทีไ่ดด้ำาเนนิการจรงิ)

ที่ ยทุธศาสตร์ โครงการ จำานวนงบ
ประมาณ

หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ

วตัถุ
ประสงค์

ผลผลติ

1.

 การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษยเ์พือ่สง่
เสรมิคณุภาพ
ชวีติทีด่ี

 โครงการ
เฝ้าระวัง
ป้องกนัและ
ควบคมุโรค
ตดิเชือ้ไวรัส
โคโรน่า

40,000  กอง
สาธารณสขุ

เพือ่ใหค้วามรูใ้น
การดแูลสขุภาพ
ของตนเองและ
คนในครอบครัว

ประชาชนมี
ความรูใ้นการ
ป้องกนัโรค
ระบาด

2

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษยเ์พือ่สง่
เสรมิคณุภาพ
ชวีติทีด่ี

โครงการ
กฬีาสเีด็ก
อนุบาล

30,000 กอง
สาธารณสขุ

เพือ่สง่เสรมิสขุ
ภาพรา่งกายแข็ง
แรง

เด็กมรีา่งกาย
แข็งแรง

3
การพัฒนา
ทรัพยากร

โครงการ
เสรมิสรา้ง
ศกัยภาพ

4,300 กองสวัสดกิาร
สงัคม

เพือ่สง่เสรมิให ้
กลุม่สตรไีดม้ี
สว่นรว่มและ

 สตรไีดม้สีว่น
รว่มและ
แสดงออกใน
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มนุษยเ์พือ่สง่
เสรมิคณุภาพ
ชวีติทีด่ี

และความ
เป็นผูน้ำาของ
สตรี

แสดงออกใน
การทำากจิกรรม
สาธารณประโย
ชน์

การทำากจิกรรม
สาธารณประโย
ชน์

4

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษยเ์พือ่สง่
เสรมิคณุภาพ
ชวีติทีด่ี

โครงการสง่
เสรมิความรัก
และความ
อบอุน่ใน
ครอบครัว  
กจิกรรม
ครอบครัวปัน
รักษ์โลก

4,800 กองสวัสดกิาร
สงัคม

เพือ่สรา้ง
จติสำานกึในการ
รักษาสิง่
แวดลอ้มแกเ่ด็ก
และเยาวชน

 สรา้งจติสำานกึ
ในการรักษาสิง่
แวดลอ้มแก่
เด็กและ
เยาวชน

5

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษยเ์พือ่สง่
เสรมิคณุภาพ
ชวีติทีด่ี

โครงการ
พัฒนาผูด้อ้ย
โอกาส

20,000 กองสวัสดกิาร
สงัคม

เพือ่ใหค้วามรู ้
ความเขา้ใจ
เกีย่วกบั
แนวทางการ
ปฏบิตัเิพือ่นำาไป
เสรมิสรา้ง
สมรรถภาพทาง
กายและทางใจ
ผูด้อ้ยโอกาส

 ผูด้อ้ยโอกาส
ไดรั้บการเสรมิ
สรา้งสขุภาพ
รา่งกายอยา่ง
สมำา่เสมอ

6

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษยเ์พือ่สง่
เสรมิคณุภาพ
ชวีติทีด่ี

โครงการสง่
เสรมิพัฒนา
คนพกิาร

20,000 กองสวัสดกิาร
สงัคม

เพิม่ศกัยภาพ
การฟ้ืนฟสูขุภาพ
แกผู่พ้กิาร  
ครอบครัวมสีว่น
รว่มและใหค้วาม
สำาคญัตอ่การ
ปฏบิตัติอ่คน
พกิารอยา่งเทา่
เทยีม

ศกัยภาพการ
ฟ้ืนฟสูขุภาพ
แกผู่พ้กิาร  
ครอบครัวมสีว่น
รว่มและให ้
ความสำาคญัตอ่
การปฏบิตัติอ่
คนพกิารอยา่ง
เทา่เทยีม

7

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษยเ์พือ่สง่
เสรมิคณุภาพ
ชวีติทีด่ี

โครงการสง่
เสรมิความรัก
และความ
อบอุน่ใน
ครอบครัว  
กจิกรรมพา
ลกูจงูหลาน
เขา้วัด

3,300 กองสวัสดกิาร
สงัคม

เสรมิสรา้งความ
อบอุน่และเขม้
แข็งของสถาบนั
ครอบครัว  เพือ่
สง่เสรมิปลกูฝัง
คณุธรรม  
จรยิธรรมใหเ้ด็ก
และเยาวชน  
เพือ่ใหค้นใน
ชมุชนตระหนัก
ถงึความสำาคญั
ของสถาบนั
ครอบครัว

เกดิ
สมัพันธภาพทีด่ี
ระหวา่งผู ้
ปกครองและ
เด็ก  เสรมิสรา้ง
ใยรักครอบครัว
ใหอ้บอุน่

11 การบรหิาร
กจิการบา้น
เมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภิ

โครงการจติ
อาสาป้องกนั
ภัยพบิตั ิ

105,490 สำานักปลัด
เทศบาล

เสรมิสรา้งจติ
อาสาใน
ประชาชน

ประชาชนมจีติ
อาสา
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บาลและความ
มั่นคง

12

การบรหิาร
กจิการบา้น
เมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภิ
บาลและความ
มั่นคง

โครงการ
ป้องกนัและ
ลดอบุตัเิหตุ
ในชว่ง
เทศกาล
สงกรานต์

59,680

สำานักปลัด
เทศบาล

ป้องกนัและลด
อบุตัเิหตใุนชว่ง
เทศกาล

ป้องกนัและลด
อบุตัเิหตใุนชว่ง
เทศกาล

13

การบรหิาร
กจิการบา้น
เมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภิ
บาลและความ
มั่นคง

โครงการ
กอ่สรา้งราง
ระบายนำ้า 
ม.5 สายบา้
นายลขิติ

24,410

กองชา่ง
เพือ่แกไ้ขปัญหา
นำ้าเสยีในครัว
เรอืน

แกไ้ขปัญหานำ้า
เสยีในครัวเรอืน

14

การบรหิาร
กจิการบา้น
เมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภิ
บาลและความ
มั่นคง

โครงการขดุ
ลอก
หนองจอก

397,000 กองชา่ง
เพือ่ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาภัย
แลง้

ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาภัย
แลง้

15

การบรหิาร
กจิการบา้น
เมอืงทีด่ตีาม
หลกัธรรมมาภิ
บาลและความ
มั่นคง

โครงการ
กอ่สรา้งราง
ระบายนำ้า  
หมูท่ี ่1 สาย
บา้นนายสม
เกยีรต-ิบา้น
นายเนียม  
ปังอนิทร์

22,450 กองชา่ง
เพือ่แกไ้ขปัญหา
นำ้าเสยีในครัว
เรอืน

แกไ้ขปัญหานำ้า
เสยีในครัวเรอืน
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ความสำาเร็จการพฒันาตามโครงการพฒันาทอ้งถิน่
ความสำาเร็จในโครงการพัฒนาทอ้งถิน่วา่สำาเร็จอยา่งไร 

แสดงใหเ้ห็นผลทัง้รปูธรรม นามธรรม ตวัเลข สถติฯิลฯ เพือ่อธบิายที่
ดำาเนนิการไดจ้รงิและไมส่ามารถดำาเนนิการไดม้อีงคป์ระกอบ ความ
สมัพันธข์อง Demand/Supply เมือ่เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา  จัด
ทำาโครงการทีเ่กีย่วกบัเศรษฐกจิ การพัฒนารายได ้การสรา้งรายได ้การ
ใชอ้ปุสงค ์(Demand) อปุทาน (Supply) Over Supply มาเป็น
ประเด็นวเิคราะห ์เทยีบเคยีง เปรยีบเทยีบ จงึเป็นขอ้สำาคญัในการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ในสรปุผลการพัฒนาทอ้งถิน่
ในภาพรวมไดอ้ยา่งลงตวัในยคุปัจจบุนั

เป็นถงึ Global การเป็น Global ในการพัฒนาทอ้งถิน่ก็คอื
โลกเป็น โลกาภบิาลเป็นสากล Global planning การวางแผนระดบั
สากล Globalization โลกาภวิตัน ์Localization ทีเ่กดิผลจรงิใน
ทอ้งถิน่นำาไปสู ่Global เป็น Trend อันเป็นแนวโนม้  แนวทางทีจ่ะเกดิ
ขึน้  สมัยนยิมของคนไทย คนในทอ้งถิน่จะเกดิการพัฒนาหรอืการโนม้เอยีง
ทีจ่ะทำา ปฏบัิตจินเป็นทีน่ยิม

ความสำาเร็จทีเ่กดิจากตวัชีว้ดั แสดงตวัชีว้ดั (Key  
Performance  Indicators  : KPIs) ทีว่ดัไดจ้รงิ ไมจ่รงิในโครงการ
พัฒนาทอ้งถิน่

สว่นที ่3 
ผลการวเิคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล

1.  ผลการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตรส์รปุ
คะแนนประเมนิผลยทุธศาสตรเ์พือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันา
ทอ้งถิน่

สรปุคะแนนประเมนิยทุธศาสตร ์ผลการใหค้ะแนน
ยทุธศาสตรข์องเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนาเป็นดงันี้

ประเด็นการพจิารณา

คะแน
นเต็ม

คะแ
นนที่
ได้

รอ้ยละ
ของ

คะแนน
เต็ม

๑.  ขอ้มลูสภาพท ัว่ไปขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่

20 15 75.00

๒.  การวเิคราะหส์ภาวการณ์และ
ศกัยภาพ

15 15 100

๓.  ยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย 65 62 95.38

      ๓.๑  ยทุธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่น 10 10 100
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ตำาบลเกา้เอ็นพยีเูกา้
      ๓.๒  ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด

10 10 100

      ๓.๓  ยทุธศาสตรจั์งหวัด 10 10 100

      ๓.๔  วสิยัทัศน์ 5 5 100

      ๓.๕  กลยทุธ์ 5 5 100

      3.6   เป้าประสงคข์องแตล่ะประเด็น
ยทุธศาสตร์

5 5 100

      3.7  จดุยนืทางยทุธศาสตร์ 5 5 100

      3.8  แผนงาน 5 5 100

      ๓.9  ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตรใ์น
ภาพรวม

5 5 100

      ๓.10 ผลผลติ/โครงการ 5 3 60

รวม ๑๐๐ 92 92

1. พบวา่ประเด็น การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ ได ้
คะแนนสงูสดุ 100 คะแนนคดิเป็นรอ้ยละ 100  ของ
คะแนน และคดิเป็นรอ้ยละ 92 ของคะแนนในภาพรวม
ทัง้หมด

ทีเ่ป็นเชน่น ัน้/เหตผุล  เพราะการวเิคราะหส์ภาพองคก์าร 
หรอืหน่วยงานในปัจจบุนั เพือ่คน้หา จดุแข็ง จดุเดน่ จดุดอ้ย หรอืส ิง่ที่
อาจเป็นปัญหาสำาคญัในการดำาเนนิงานสูส่ภาพทีต่อ้งการในอนาคต การ
ดำาเนนิงานขององคก์ารหลกัการสำาคญัของ SWOT ก็คอืการวเิคราะห์
โดยการสำารวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น คอื สภาพการณ์ภายในและ
สภาพการณ์ภายนอก ดงันัน้การวเิคราะห ์SWOT จงึเรยีกไดว้า่เป็น การ
วเิคราะห ์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึง่เป็นการวเิคราะหจ์ดุ
แขง็ จดุออ่น เพือ่ใหรู้ต้นเอง (รูเ้รา) รูจั้ก สภาพแวดลอ้ม (รูเ้ขา) ชดัเจน
และวเิคราะหโ์อกาส-อปุสรรค การวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆ ทัง้ภายนอกและ 
ภายในองคก์ร ซึง่จะชว่ยใหผู้บ้รหิารขององคก์รทราบถงึการ
เปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ภายนอกองคก์ร ทัง้ส ิง่ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้และ
แนวโนม้การเปลีย่นแปลงในอนาคต การกำาหนดกลยทุธแ์ละการดำาเนนิ
ตามกลยทุธข์ององคก์รระดบัองคก์รทีเ่หมาะสมตอ่ไป ความสามารถ
ภายในทีถ่กูใชป้ระโยชนเ์พือ่การบรรลใุนทางกลบักนัอปุสรรคทางสภาพ
แวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ทีข่ดัขวางการบรรลเุป้าหมายขององคก์ร 

2. ขอ้มลูสภาพท ัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน
รายละเอยีดการใหค้ะแนนยทุธศาสตรข์องเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา

ในแตล่ะประเด็นดงันี้
ลำาด ั ประเด็นพจิารณา คะแน คะแน รอ้ยละ ความเห็นของ
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บ น
เต็ม

น
ทีไ่ด ้

ของ
คะแนน

เต็ม

คณะกรรมการ
ตดิตามและ

ประเมนิผลแผน
1 ขอ้มลูสภาพท ัว่ไปและ

ขอ้มลูพืน้ฐานของเทศบาล
ตำาบลสามัคคพัีฒนา 

20 18 90

1.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัดา้น
กายภาพ เชน่ ทีต่ัง้ของ
หมูบ่า้น/ชมุชน/ตำาบล 
ลกัษณะภมูปิระเทศ ลกัษณะ
ภมูอิากาศ ลกัษณะของดนิ  
ลกัษณะของแหลง่นำ้า ลกัษณะ
ของไม/้ป่าไม ้ฯลฯ ดา้น
การเมอืง/การปกครอง เชน่ 
เขตการปกครอง การเลอืกตัง้ 
ฯลฯ

3 3 100

1.2 ขอ้มลูเกีย่วกบัดา้น
การเมอืง/การปกครอง เชน่ 
เขตการปกครอง การเลอืกตัง้ 
ฯลฯ ประชากร เชน่  ขอ้มลู
เกีย่วกบัจำานวนประชากร และ
ชว่งอายแุละจำานวนประชากร 
ฯลฯ

2 1 50

1.3 ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพทาง
สงัคม เชน่ การศกึษา 
สาธารณสขุ  อาชญากรรม     
ยาเสพตดิ การ
สงัคมสงเคราะห ์ฯลฯ

2 2 100

1.4 ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบ
บรกิารพืน้ฐาน เชน่ การ
คมนาคมขนสง่ การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศพัท ์ฯลฯ

2 2 100

1.5 ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบ
เศรษฐกจิ เชน่ การเกษตร 
การประมง การปศสุตัว ์การ
บรกิาร การทอ่งเทีย่ว 
อตุสาหกรรม การ
พาณชิย/์กลุม่อาชพี แรงงาน 
ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพยีง
ทอ้งถิน่ (ดา้นการเกษตรและ
แหลง่นำ้า)

2 2 100

1.6 ขอ้มลูเกีย่วกบัศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การ
นับถอืศาสนา ประเพณีและ
งานประจำาปี ภมูปัิญญาทอ้ง

2 2 100
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ถิน่ ภาษาถิน่ สนิคา้พืน้เมอืง
และของทีร่ะลกึ ฯลฯ และอืน่ 
ๆ

ลำาด ั
บ ประเด็นพจิารณา

คะแน
น

เต็ม

คะแน
น

ทีไ่ด้

รอ้ยละ
ของ

คะแนน
เต็ม

ความเห็นของ
คณะกรรมการ

ตดิตามและ
ประเมนิผลแผน

1.7 ขอ้มลูเกีย่วกบั
ทรัพยากรธรรมชาต ิเชน่ นำ้า 
ป่าไม ้ภเูขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ

2 2 100

1.8 การสำารวจและจัดเก็บ
ขอ้มลูเพือ่การจัดทำาแผน
พัฒนาทอ้งถิน่หรอืการใช ้
ขอ้มลู จปฐ. 

2
 

1 50

1.9 การประชมุประชาคมทอ้ง
ถิน่ รปูแบบ วธิกีาร และการ
ดำาเนนิการประชมุประชาคม
ทอ้งถิน่ โดยใชก้ระบวนการ
รว่มคดิ  รว่มทำา รว่มตดัสนิใจ 
รว่มตรวจสอบ รว่มรับ
ประโยชน ์รว่มแกปั้ญหา 
ปรกึษาหารอื แลกเปลีย่นเรยีน
รู ้เพือ่แกปั้ญหาสำาหรับการ
พัฒนาทอ้งถิน่ตามอำานาจ
หนา้ทีข่องเทศบาลตำาบล
สามัคคพัีฒนา

2 2 100

รวม 20 18 90

1. สรปุความเห็นและขอ้เสนอแนะในภาพรวมของขอ้มลู
สภาพทัว่ไป  และขอ้มลู

พืน้ฐานของเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา พบวา่ประเด็น ขอ้มลูเกีย่วกบั
ดา้นกายภาพ เชน่ ทีต่ัง้ของหมูบ่า้น/ชมุชน/ตำาบล ลกัษณะภมูปิระเทศ 
ลกัษณะภมูอิากาศ ลกัษณะของดนิ ลกัษณะของแหลง่นำ้า ลกัษณะของ
ไม/้ป่าไม ้ฯลฯ ดา้นการเมอืง/การปกครอง เชน่ เขตการปกครอง การ
เลอืกตัง้  ฯลฯ ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพทางสงัคม เชน่ การศกึษา 
สาธารณสขุ  อาชญากรรม  ยาเสพตดิ การสงัคมสงเคราะห ์ฯลฯ ขอ้มลู
เกีย่วกบัระบบบรกิารพืน้ฐาน เชน่ การคมนาคมขนสง่ การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศพัท ์ฯลฯ ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิ เชน่ การเกษตร 
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การประมง การปศสุตัว ์การบรกิาร การทอ่งเทีย่ว อตุสาหกรรม การ
พาณชิย/์กลุม่อาชพี แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพยีงทอ้งถิน่ (ดา้น
การเกษตรและแหลง่นำ้า) ขอ้มลูเกีย่วกบัศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 
เชน่ การนับถอืศาสนา ประเพณีและงานประจำาปี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
ภาษาถิน่ สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ ฯลฯ และอืน่ ๆ ขอ้มลูเกีย่วกบั
ทรัพยากรธรรมชาต ิเชน่ นำ้า ป่าไม ้ภเูขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ  และการประชมุประชาคมทอ้งถิน่ รปูแบบ วธิี
การ และการดำาเนนิการประชมุประชาคมทอ้งถิน่ โดยใชก้ระบวนการรว่ม
คดิ  รว่มทำา รว่มตดัสนิใจ รว่มตรวจสอบ รว่มรับประโยชน ์รว่มแกปั้ญหา 
ปรกึษาหารอื แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่แกปั้ญหาสำาหรับการพัฒนาทอ้งถิน่
ตามอำานาจหนา้ทีข่องเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา ไดค้ะแนนสงูสดุ 
100 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของคะแนน  และคดิเป็นรอ้ยละ 90 
ของคะแนนในภาพรวมทัง้หมด

2. ผลการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการเพือ่ความ
สอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่
2.1 สรปุผลการใหค้ะแนนโครงการของเทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา
เป็นดงันี้

ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้
๑. การสรปุสถานการณ์การพฒันา  10 10

๒. การประเมนิผลการนำาแผนพฒันาทอ้งถิน่
ไปปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ 

10 9

๓. การประเมนิผลการนาแผนพฒันาทอ้งถิน่
ไปปฏบิตัใินเชงิคณุภาพ 

10 9

๔. แนวทางการพฒันาและยทุธศาสตรก์าร
พฒันา 

10 10

๕. โครงการพฒันาประกอบดว้ย 60 60

   ๕.๑ ความชดัเจนของชือ่โครงการ 5 5

   ๕.๒ กำาหนดวัตถปุระสงคส์อดคลอ้งกบั
โครงการ 

5 5

   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวาม
ชดัเจนนาไปสูก่ารตัง้
งบประมาณไดถ้กูตอ้ง 

5 5

    5.4  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ 5 5
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ชาต ิ20 ปี
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวาม
สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่
ชาติ

5 5

   5.6  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั Thailand 
4.0 

5 5

   ๕.๗   โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรจั์งหวัด

5 5

   5.8   โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรอื
การเสรมิสรา้งใหป้ระเทศชาตมิั่นคง มั่นคัง่ ยั่งยนื
ภายใตห้ลกัประชารัฐ

5 5

   5.9   งบประมาณ มคีวามสอดคลอ้งกบัเป้า
หมาย (ผลผลติของโครงการ)

5 3

   ๕.10 มกีารประมาณการราคาถกูตอ้งตามหลกั
วธิกีารงบประมาณ 

5 5

   ๕.๑๑ ตวัชีว้ัด (KPI) วัดไดถ้กูตอ้งตามหลกัของ
การจัดทำาโครงการ 

5 4

   ๕.๑ 2 ผลทีค่าดวา่จะไดรั้บ สอดคลอ้งกบั
วัตถปุระสงค ์ 

5 5

รวม 100 94

1.พบวา่ประเด็น โครงการพัฒนา ไดค้ะแนนสงูสดุ 57 คะแนน 
คดิเป็นรอ้ยละ 95  ของคะแนนในประเด็นการพจิารณาและคดิเป็นรอ้ย
ละ 60.63 ของคะแนนในภาพรวมทัง้หมด
ทีเ่ป็นเชน่น ัน้/เหตผุล เนือ่งจากความชดัเจนของชือ่โครงการมกีำาหนด
วตัถปุระสงคส์อดคลอ้ง
กบัโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามชดัเจนนำาไปสู่
การตัง้งบประมาณไดถ้กูตอ้ง  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ชาต ิ 20 ปี เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามสอดคลอ้งกบั
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิโครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0 
โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรจั์งหวดั เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่
ชาต ิโครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0  โครงการมคีวาม
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรจั์งหวดั โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรอื
การเสรมิสรา้งใหป้ระเทศชาตมิั่นคง มั่นคัง่ ย่ังยนืภายใตห้ลกัประชารัฐ  
มกีารประมาณการราคาถกูตอ้งตามหลกัวธิกีารงบประมาณ ตวัชีว้ดั 
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(KPI) วดัไดถ้กูตอ้งตามหลกัของการจัดทำาโครงการ ผลทีค่าดวา่จะได ้
รับ สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์

2. พบวา่ประเด็น  งบประมาณ มคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) ไดค้ะแนนตำา่สดุ 3 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 60 
ของคะแนนในประเด็นการพจิารณาและคดิเป็นรอ้ยละ  3.19 ของ
คะแนนในภาพรวมทัง้หมด

เป็นเชน่น ัน้/เหตผุล เนือ่งจากงบประมาณ มคีวามสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มกีารเพิม่ – ลด ไมค่งที ่ไมเ่ป็นไป
ตามแผนทีว่างไว ้ประกอบกบักลุม่เป้าหมายมคีวามสนใจเพิม่ขึน้ คา่วสัดุ
อปุกรณ์ตา่งๆ มรีาคาสงูขึน้

3. พบวา่ความชดัเจนของชือ่โครงการ   จากจำานวน
โครงการทัง้หมด 88 โครงการ ไดค้ะแนน  5 คะแนน คดิเป็นรอ้ย
ละ 100 ของคะแนนในความชดัเจนของชือ่โครงการ ซึง่เป็นโครงการที่
มวัีตถปุระสงคส์นองตอ่แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลเกา้เอ็นพยีเูกา้  และดำาเนนิการเพือ่ใหก้ารพัฒนาบรรลตุามวสิยั
ทัศนข์ององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลเกา้เอ็นพยีเูกา้ทีก่ำาหนดไว ้ชือ่
โครงการมคีวามชดัเจน  

4. พบวา่กำาหนดวตัถปุระสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ จาก
จำานวนโครงการทัง้หมด 88 โครงการ ไดค้ะแนน 5 คะแนน คดิเป็นรอ้ย
ละ 100 ของคะแนนทมีมีวัีตถปุระสงคช์ดัเจน (clear objective) 
โครงการตอ้งกำาหนดวัตถปุระสงคส์อดคลอ้งกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคลอ้งกับหลักการและเหตผุล วธิกีารดำาเนนิงานตอ้งสอดคลอ้งกับ
วัตถปุระสงค ์มคีวามเป็นไปไดช้ดัเจน มลัีกษณะเฉพาะเจาะจง

สรปุผลการดำาเนนิงานตามแผนพฒันาเทศบาล
เนือ่งจากชว่งตน้ปีงบประมาณมกีารระบาดของไวรัสโคโรน่าที่

เป็นโรคอบุตัใิหมย่ังไมม่วีคัซนีทีใ่ชป้้องกนัและยงัไมม่ยีารักษาโรค  การ
ดำาเนนิงานโครงการทีเ่ป็นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติตอ้งชลอการจัด
กจิกรรมมากกวา่รอ้ยละแปดสบิเมือ่เทยีบเคยีงกบัจำานวนโครงการที่
กำาหนดไวใ้นแผนการดำาเนนิงานประจำาปีงบประมาณ 2564  ในสว่นของ
โครงการทีเ่ป็นงานโครงสรา้งพืน้ฐาน                      ก็ดำาเนนิการได ้
จำานวน 3 โครงการจากทีต่ัง้ไว ้35  โครงการ  และยงัคงอยูใ่นระหวา่ง
การทำาสญัญาจา้ง  ซึง่คาดวา่จะเรง่ดำาเนนิการใหแ้ลว้เสร็จกอ่นสิน้
ปีงบประมาณ  และรอการจัดสรรงบประมาณเงนิอดุหนุนจากรัฐบาล

         เทศบาลตำาบลสามัคคพัีฒนา


