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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของ ข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ความต่อไปนี้แทน     “(๓) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ    ผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ” 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหลักช้าง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลหลักช้าง ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖2 ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามผลการด าเนินงานให้นายกเทศมนตรีต าบลหลักช้างทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวัง
ว่ารายงานฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต าบลหลักช้าง และใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที ่เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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การติดตามและประเมินผลมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงาน
ของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
อย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลหลักช้างในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดถึง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมา 

 

                    ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส          เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชนถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไรซึ่ง  “ระบบติดตาม” 
และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการ
ด าเนินงาน 
 

๑. ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้
ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม “การประเมินผล” คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง
ด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรอันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรน าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
ตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
 
 
 
 

ส่วนที ่๑ 
บทน า 

 



 

-2- 
 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
๒)  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
๓)  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหลักช้าง และแก้ไขได้

ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
๔)  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป 
 

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  3.๑ การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน  ๑๑  คน ประกอบด้วย  
   ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน  ๓  คน  
   ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน  ๒  คน 
   ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน  ๒  คน 
   ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน  ๒  คนและ 
   ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน  ๒  คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
   ๑. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีโดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และ 
ห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
   ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
 
 



 

-3- 
 

  3.๒ การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้  
  ๒.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI)    ถ้าก าหนดไว้
แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผล
ไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร        มีข้อเสนอแนะใน
การติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  ๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก       ข้อ 
๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  ๒.๓  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย            ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๕  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ 
  ๒.๖  รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3.๓ การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม  (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและ    เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล
ที่เป็นจริงต่อไป  

  4.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๑.๑ ก าหนดกรอบเวลา (Time&Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
    2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  ๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  ๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  ๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล เพราะว่ามี
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม  
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  4.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ  
    ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    ๒) เครื่องมือ  
    ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    ๒) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record)  สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  4.๓ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  ๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น  การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานสร้าง
ร้อยยิ้มให้แก่ผู้สูงวัย จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  ๓.๒  การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใดโดยทั่วไป    การ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง 
   ๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
    (๑)การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน 
    (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  ๓.๔ การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลช้างกลาง คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  ๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่า
เป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญ คือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 
    ๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ      การ
ด าเนินการตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
    ๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
    ๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    ๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง    ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
    ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
    ๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ          ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
    ๗. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    ๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลหลักช้าง 
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหลักช้าง ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านแหล่งน้ า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. พันธกิจ ประกอบด้วย 
1.พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. พัฒนา ส่งเสริม การประกอบอาชีพ การมีงานท าเพ่ือรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้านคุณธรรม และ

จริยธรรม 
5. การบริหารการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน

การพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลต าบลหลักช้าง 
9. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

10.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
1.  การพัฒนาถนนให้ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลติทางการเกษตร 
2. ประชาชนได้รับบริการน้ าดื่ม น้ าใช้อย่างทั่วถึงมากข้ึน 
3. ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
4. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลที่ดีขึ้น 
5. สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพพลานามัย

ที่ดีและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต าบล อ าเภอและจังหวัด  
6. เด็กก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ส่วนที ่๒ 
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ จดุมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 
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8. ประชาชนได้รับการป้องกันโรคอย่างทั่วถึง 
9. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย 
10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. ชุมชนมีความสะอาด ประชาชนไม่รู้สึกถูกรบกวนจากกลิ่นขยะและน้ าเสีย 
12. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง 

๔. แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี 1 บุกเบิก ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ท่อเหลี่ยม 
แนวทางท่ี 2 ต่อเติม ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
แนวทางท่ี 3 ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
แนวทางท่ี 4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร 
แนวทางท่ี 5 สนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมเพ่ือบังคับใช้ตามกฎหมาย   

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านแหล่งน้ า 
แนวทางท่ี 1 ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน 
แนวทางท่ี 2 ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค 
แนวทางท่ี 3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ภาชนะเก็บน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการตลาดส าหรับสินค้าท่ัวไปและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และนันทนาการ 
แนวทางท่ี 3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
แนวทางที่ 2 บริหารจัดการศึกษา 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร  
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
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๕. วิสัยทัศน ์
         วิสัยทัศน์ (Vision) คือ สภาพการณ์ที่ เทศบาลอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า การก าหนด

วิสัยทัศน์จึงเป็นการตอบค าถามว่า “เทศบาลต้องการเป็นอะไรในอนาคต” เทศบาลต าบลหลักช้าง ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์หรือสิ่งที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตไว้ดังนี้  
 

 “พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
 ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา 
 พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน” 
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ส่วนท่ี๔ 
 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  (โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑–๓/๑) 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหลักช้าง คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหลักช้าง ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับ         
การติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่า
และผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถามแบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาล   
ต าบลหลักช้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบติดตามและ
ประเมินผลแบบ ๑–๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) ดังนี้ 

แบบท่ี ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : 
 - แบบที่  ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ โดยใช้ 
 - แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
 - แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์   
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓ 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 



 

-๑๒- 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
             โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศ 
             ใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหลักช้าง                              
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที ่๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
๙. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท้องถิ่น   

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
     กับศักยภาพของท้องถิ่น   

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
      กับยุทธศาสตรจ์ังหวัด   

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑๗. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม ่   

 
 

.



 

-๑๓- 
 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพฒันาท้องถิ่นโดยมีก าหนด 
             ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนนิงานปลีะ 1 คร้ัง เร่ิมตั้งแต่สิน้สุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม  2561 – กันยายน 2562 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

 ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหลักช้าง 
๒. รายงานผลการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2562  (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                 3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่  ๑  (๒๕๖๑) ปีที่  ๒  (๒๕๖๒) ปีที่  ๓  (๒๕๖๓) ปีที่  ๔  (๒๕๖๔) รวม ๔ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 31 15,924,500 32 8,158,000 33 5,608,000 39 14,281,000 135 43,971,500 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ า 9 5,436,000 6 1,700,000 6 12,000,000 4 1,050,000 25 20,186,000 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 32 12,303,000 28 9,738,000 29 17,488,000 33 15,211,000 122 54,740,000 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

81 15,123,200 62 25,844,200 59 22,233,700 57 22,118,700 259 85,319,800 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านศึกษา ศาสนา 
ประเพณี และวฒันธรรม 

19 680,000 20 1,482,700 28 1,452,000 28 1,452,000 95 5,066,700 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การ
บริหาร 

12 6,045,000 17 6,140,000 17 6,140,000 17 6,140,000 63 24,465,000 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 290,000 4 260,000 4 260,000 4 260,000 16 1,070,000 

รวม 188 55,801,700 169 53,322,900 176 65,181,700 182 60,512,700 715 234,819,000 



 

 
-๑๔- 

 
               4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖1 ถึง  
เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2) 
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ รายการ โครงการ 
 

งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้ ( 34 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของเทศบัญญัติ 

1. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  169 53,322,900 

26.62 62.96 62.96 
2. จัดท าแผนการด าเนินงาน 54 11,963,000 
3. อนุมัตงิบประมาณ 54 11,963,000 
4. ด าเนินการแล้วเสร็จ 40 20,534,540.10 
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  5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖2  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖1 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2) 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 1,542,300 7.51 - - - - 1,542,300 7.49 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ า - - - - - - - - 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ - - - - - - - - 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 11,721,451 57.08 - - - - 11,721,451 56.99 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านศึกษา ศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรม 

7,145,067.10 34.79 - - 29,500 100 7,174,567.10 34.89 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร 129,766 0.63 - - - - 129,766 0.63 
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

20,956 0.10 - - - - 20,956 0.11 

รวม 20,559,540.10 100 - - 29,500 100 20,559,540.10 ๑๐๐ 

 

ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖1 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2) 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

โครงการชุดอุปกรณส์ าหรบัห้องเรยีนโครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหลักช้าง อ าเภอ
ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

29,500 - - 29,500 29,500 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 
                ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน 
                ผลการด าเนินงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหลักช้าง 
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  20  ธันวาคม  ๒๕๖2 

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
      ๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยูใ่น
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจุใน 
เทศบัญญัต ิ

(น าไปปฏิบตัิ) 

คิดเป็นรอ้ยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 32 7 21.87 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ า 6 - - 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 28 - - 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 32 10 31.25 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านศึกษา ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

20 14 70.00 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร 17 7 41.17 
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 2 50 

รวม 169 40 23.66 
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ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 

          ๔. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 

 
แบบที่  ๓/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

การประเมินความพึงพอใจ   
 

เทศบาลต าบลหลักช้าง  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม)  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหลักช้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์แนวทางการการพัฒนา   
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

ประเด็นการพัฒนา    มีทั้งหมด  8  ประเด็น 
 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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๑.  วิธีการประเมิน 
๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 
-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)   ของเทศบาลต าบล
หลักช้าง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 
-  สุ่มประเมินประชากรในเขตเทศบาลต าบลหลักช้าง  ทั้ง 10 ชุมชนๆ ละ 12 คนๆ ละ ๑ ชุด รวมเป็น  120 
คน 

๑.๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 

-  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

๑.๓  ด าเนินการประเมิน 
-  โดยให้ผู้เข้ามาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลหลักช้าง เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ  ได้แก่ ผู้เข้ามาติดต่องาน
เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน (การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ต่างๆ)  งานจัดเก็บรายได้ (การช าระค่า
น้ าประปา ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ) งานกองช่าง  กรอกแบบประเมินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562  เป็น
ต้นมา     
 
๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 
-  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  12๐  ชุด   
-  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 120  ชุด 

 
๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 
๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมิน  โดย
การหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 
 
  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  9,6๐๐  คะแนน (120 x 8 x 10) 
                                               

๑)  ต่ ากว่า ร้อยละ 60๐ – 5,760    คะแนนระดับ  ไม่พอใจ 
๒)  ร้อยละ 61-80  5,761 – 7,680  คะแนนระดับ  พอใจ 
๓)  ร้อยละ 81 ขึ้นไป 7,681 – 9,600   คะแนนระดับ  พอใจมาก 
-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 

 
 
 

  คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  1,2๐๐  คะแนน     (10 x 120) 
๑)  ต่ ากว่า ร้อยละ 60   ระดับคะแนน  ๐ – 720  คะแนน   ระดับ  ไม่พอใจ 

 คะแนนความพงึพอใจในแต่ละยุทธศาสตร ์X  ๑๐๐ 
 (9,6๐๐  คะแนน) 

รอ้ยละของความพงึพอใจในแต่ละยุทธศาสตร ์  



 

คะแนนความพงึพอใจในแต่ละประเดน็การพฒันา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพงึพอใจเตม็ทัง้หมดในแต่ละประเดน็การพฒันา 

(8,4๐๐  คะแนน)   
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๒)  ร้อยละ 61-80    ระดับคะแนน  721 – 960   คะแนน  ระดับ  พอใจ 
 
๓)  ร้อยละ 81 ขึ้นไป    ระดับคะแนน  961 – 1,200  คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 
-  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล
ต าบลหลักช้าง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   12๐   คน 
๑.๑  เพศ  ชายจ านวน    56  คน 
๑.๒  เพศ  หญิง     จ านวน    64   คน  

๒.  อายุ 
๒.๑   ต่ ากว่า  ๒๕  ป ี จ านวน  29  คน   
๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ปี จ านวน   19  คน   
๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ปี จ านวน  32  คน  
๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี  จ านวน  18   คน  

๓.  การศึกษา 
๓.๑  ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษาจ านวน   13  คน   
๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า   จ านวน  73  คน    
๓.๓  ปริญญาตรี   จ านวน   26  คน    
๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน  8   คน 

๔.  อาชีพ 
๔.๑  รับราชการ  จ านวน  19  คน  
๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร  จ านวน  49  คน 
๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน  35  คน 
๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน  15   คน 
๔.๕  อ่ืนๆ  จ านวน  ๒  คน 

รอ้ยละของความพงึพอใจในแต่ละประเดน็ 
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
 
-  คะแนนแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  1,2๐๐  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 886  

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 849  

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 871  

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 847  

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 871  

6.  มีการด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 889  

7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 883  

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 864  
รวม (เต็ม ๙,6๐๐  คะแนน)  ร้อยละ  72.50   6,960 พอใจ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  1,2๐๐  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 905  

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 883  

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 892  

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 869  

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 901  

6.  มีการด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 926  

7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 889  

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 912  

รวม (เต็ม ๙,6๐๐  คะแนน)  ร้อยละ 74.76 7,177 พอใจ 
 
 

 
 



 

-21- 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  1,2๐๐  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 873  

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 862  

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 858  

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 848  

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 861  

6.  มีการด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 904  

7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 874  

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 878  

รวม (เต็ม ๙,6๐๐  คะแนน)  ร้อยละ 72.48 6,958 พอใจ 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  1,2๐๐  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 887  

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 855  

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 854  

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 863  

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 867  

6.  มีการด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 891  

7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 871  

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 903  

รวม (เต็ม ๙,6๐๐  คะแนน)  ร้อยละ  72.82 6,991 พอใจ 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  1,2๐๐  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 952  

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 933  

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 939  

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 917  

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 939  

6.  มีการด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 956  

7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 947  

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 922  

รวม (เต็ม ๙,6๐๐  คะแนน)  ร้อยละ  78.18 7,505 พอใจ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  1,2๐๐  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 903  

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 874  

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 897  

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 889  

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 911  

6.  มีการด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 897  

7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 890  

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 886  

รวม (เต็ม ๙,6๐๐  คะแนน)  ร้อยละ  74.45 7,147 พอใจ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  1,2๐๐  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 905  

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม 866  

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 887  

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 856  

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 895  

6.  มีการด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 887  

7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 871  

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 876  

รวม (เต็ม ๙,6๐๐  คะแนน)  ร้อยละ  73.36 7,043 พอใจ 
 
 
แบบที่  ๓/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา 
รวม ร้อยละ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ป.๗ ป.๘ 

ย.๑ 886 849 871 847 871 889 883 864 6,960 72.50 

ย.๒ 905 883 892 869 901 926 889 912 7,177 74.76 

ย.๓ 873 862 858 848 861 904 874 878 6,958 72.48 

ย.๔ 887 855 854 863 867 891 871 903 6,991 72.82 

ย.๕ 952 933 939 917 939 956 947 922 7,505 78.18 

ย.๖ 903 874 897 889 911 897 890 886 7,147 74.45 

ย.๗ 905 866 887 856 895 887 871 876 7,043 73.36 

รวม 6,311 6,122 6,198 6,089 6,245 6,350 6,225 6,241 49,781 74.08 

ร้อยละ 74.58 72.10 73.29 71.76 73.65 75.31 73.62 74.39 100  
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๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของเทศบาลต าบล
หลักช้างในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  พบว่า 

ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ใน ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  74.08 
                                                                       =    49,781 x 100/96,000)   

  ระดับพอใจ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
- พอใจ สูงสุด  ร้อยละ  78.18  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม) 
- พอใจ ต  าสุด  ร้อยละ  72.48  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ) 
 
  ระดับพอใจ  ตามประเด็นการพัฒนา   
- พอใจ สู งสุด  ร้อยละ 75.31  (ประเด็นที  6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะที ก าหนด) 
(6,350x100/8,400) 
- พอใจ ต  าสุด  ร้อยละ 71.76  (ประเด็นที  4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ ) (6,089x100/8,400) 
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ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
เทศบาลต าบลหลักข้าง   เมื่อวันอังคาร ที่ 24  ธันวาคม  2562 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลหลักช้าง 20 17.33 86.67 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 11.67 77.78 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 53.50 82.31 
3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลหลักช้าง 10 7.83 78.33 
3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลหลักช้างในเขตจังหวัด 10 7.83 78.33 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 8.33 78.33 
3.4 วิสัยทัศน ์ 5 4.00 80.00 
3.5 กลยุทธ ์ 5 4.33 86.67 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 4.00 80.00 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 4.00 80.00 
3.8 แผนงาน 5 4.50 90.00 
3.9 ความเชื่อมโยง 5 4.33 86.67 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.33 86.67 

รวม 100 82.50 82.50 
 

1)  พบว่าแผนงาน ทางยุทธศาสตร์  ได้คะแนนสูงสุด  4.50  คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)  คิดเป็นร้อย
ละ  90.00  ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์ ในภาพรวมทั้งหมด   
2)  พบว่า การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ าสุด  11.67 คะแนน   (จากคะแนนเต็ม  15 
คะแนน)  คิดเป็นร้อยละ  77.78   
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ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ของเทศบาลต าบลหลักช้าง  เมื่อวันอังคาร ที่ 24  ธันวาคม  2562 

 

 
 

1) พบว่าประเด็นงบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ได้คะแนนสูงสุด 4.50 
คะแนน  (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)  คิดเป็นร้อยละ  90.00  ของคะแนน ในโครงการพัฒนา    

2)  พบว่า โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  ได้คะแนนต่ าสุด  3.67 คะแนน   (จากคะแนนเต็ม  
5 คะแนน)  คิดเป็นร้อยละ  73.33   

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 7.83 78.33 
2. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ีไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ  10 8.17 81.67 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.00 80.00 
4. แผนงานและยทุธศาสตร์การพัฒนา   10 8.50 85.00 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย 60 48.17 80.28 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 3.83 76.67 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.17 81.33 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง  

(5) 3.83 76.67 

    5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 4.17 83.33 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

(5) 3.83 76.67 

    5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0  (5) 3.67 73.33 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 4.17 83.33 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 3.83 76.67 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

(5) 4.50 90.00 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 4 80.00 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

(5) 4 80.00 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4.17 83.33 
รวมคะแนน 100 80.67 80.67 
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๔.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖4)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
 ตามยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

กองช่าง ส านักปลดัเทศบาล 7 
 

1,542,300     
 

รวมจ านวน 7 1,542,300   
4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม  

1. แผนงานงบกลาง ส านักปลดัเทศบาล ส านักปลดัเทศบาล 8 11,640,638   
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลดัเทศบาล ส านักปลดัเทศบาล 2 80,813 
     

รวมจ านวน ๑0              11,721,451 
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม 

1. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลดัเทศบาล ส านักปลดัเทศบาล 14 7,145,067 

     
รวมจ านวน 14 7,145,067 

 

ส่วนที่ 4 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
(ระหว่างเดอืนตลุาคม ๒๕๖1 – เดือนกันยายน ๒๕๖2) 
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ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงานสนับสนุน 

ด าเนินการจริง 

จ านวนโครงการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

๑. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลดัเทศบาล ส านกัปลดัเทศบาล 7 129,766 
 

รวมจ านวน 7 129,766 
7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑. การเศรษฐกิจ ส านักปลดัเทศบาล ส านักปลดัเทศบาล ๒ 20,956 

รวมจ านวน 2 20,956 
รวมจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2) 40 20,559,540.10 
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 ๔.๑.1 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาทีเ่ทศบาลต าบลหลักช้าง ด าเนินการเอง (ตามแบบ ผ.๐2) 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

ซอยพ่อหมุน (ตอนที่ 1, 2) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
ขนาดกว้าง ๔.50เมตร 
ความยาว  250 เมตร 

499,500 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชาชนได้รบัความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางบ้านวังชุม 2  
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
ขนาดกว้าง ๔.20 เมตร 
ควายาว  270  เมตร 

471,500 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชาชนได้รบัความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
หน้าโรงเรียนบ้านนาปราน 
(จากบ้านนายเทพ เพชรนิล – 
คลองหัวไทร) หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
ขนาดกว้าง ๔  เมตร 
ความยาว  226 เมตร 

324,800 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชาชนได้รบัความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

๔. โครงการซ่อมแซมถนนสาย
ควนบ่อเรียน หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

ซ่อมแซมถนนให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

60,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชาชนได้รบัความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ) 
5. โครงการซ่อมแซมถนนสาย

ซอยวาสนา หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนนให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

49,500 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชาชนได้รบัความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

6. โครงการซ่อมแซมถนนสาย 
ทุ่งหราด หมู่ที่ 2, 9 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนนให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

60,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชาชนได้รบัความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

7. โครงการซ่อมแซมถนนสาย
หนองยง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

ซ่อมแซมถนนให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

77,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 

ประชาชาชนได้รบัความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
8. โครงการเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 
เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมตามกฎหมายที่
ก าหนด 

ลูกจ้างที่ไดส้่งเงินประกันสังคมจะ
ได้รับการคุ้มครอง สามารถใช้สิทธ์ิ
ได้ตามกฎหมาย 

124,892 จ านวน
เจ้าหน้าท่ีและ
ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก                                                                        

ลูกจา้ง และครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสามารถใช้สิทธ์ิการ
รักษาและรับเงินทดแทน
ตามระเบียบที่ก าหนด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9. โครงการเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อเป็นสวัสดิการส าหรับ
ข้าราชการเกษียณอายรุาชการ 

410,000 ข้าราชการ
เกษียณอายุ
ราชการ 

ข้าราชการได้รับเงินบ าเหน็จ
บ านาญ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปที่
เข้าเกณฑฯ์ 

8,719,600 จ านวนผู้สูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ย 
ยังชีพ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

11. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

เพื่อให้คนพิการไดร้ับเบีย้ 
ยังชีพ 

คนพิการที่เข้าเกณฑ์ฯ 2,124,800 จ านวนคน
พิการที่ไดร้ับ
เบี้ย 
ยังชีพ 

คนพิการมีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น ส านัก

ปลัดเทศบาล 

12. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ 
เบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ที่มาขึ้นทะเบียน 67,500 จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์มีคณุภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

13. โครงการเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุน
เงินทดแทนตามกฎหมายที่
ก าหนด 

ลูกจ้างที่ไดส้่งเงินประกันสังคมจะ
ได้รับการคุ้มครอง สามารถใช้สิทธ์ิ
ได้ตามกฎหมาย 

5,956 จ านวน
เจ้าหน้าท่ีและ
ครูศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก                                                                        

ลูกจ้าง และครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสามารถใช้สิทธ์ิการ
รักษาและรับเงินทดแทน
ตามระเบียบที่ก าหนด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินกจริง 

(บาท) 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
14. โครงการเงินสมทบส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

บริการดา้นสุขภาพให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 

154,000 จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

ประชาชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการ
การดูแลในเรื่องสุขภาพและ
สุขภาพอนามัยทีด่ีขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

15. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า รณรงค์การฉีด
วัคซีนและรู้จักวิธีการ
ป้องกันโรค 

รณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนให้แก่
สุนัขและแมวในพื้นที ่

33,890 จ านวนสุนัข
และแมวท่ีได้รับ
การฉีดวัคซีน 

สามารถควบคุมและป้องกัน
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ี
ได ้

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

16. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง
หยุดเทศบาลส าคัญตา่งๆ 

เพื่ออ านวยความสะดวกเพิ่ม
ความปลอดภัยแกผู่้ใช้รถใช้
ถนนในช่วงเทศกาล 

ตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาล 46,413 จ านวนครั้งท่ี
เกิดอุบัติเหต ุ

ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลมี
ความปลอดภัยมากขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

17. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ส าหรับผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

34,400 จ านวนคน/ครั้ง ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนา การบริหารงานภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
18. โครงการจดังานวันเด็ก

แห่งชาติ 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็กและเยาวชนได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
สิทธิหน้าท่ีของตนเอง 

จ านวนเด็กเยาวชนในเขตต าบล
หลักช้าง จ านวน 1,000 คน 

79,928 เด็ก เยาวชน 
และผู้น ากลุ่ม
ชุมชนได้ร่วม

กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน ไดร้ับการส่งเสริม
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าท่ี
ของตนเอง และกล้าแสดงออก 
กล้าท าในทางสร้างสรรค์และ
เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมตาม
ความสามารถและความสนใจ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
19. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กต าบลหลักช้าง) 

-เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี
ในการรับประทานอาหาร 
-เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับ
ประทานอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ 
 
 

ผู้เรยีนร้อยละ 100  ได้
รับประทานอาหารที่มีคณุค่าทาง 
โภชนาการ 

619,700 นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบทุกคนและ
มีคุณค่าทาง
โภชนาการ 

-ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานและสามารถ
ร่วมกิจกรรมการเรยีนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพผูเ้รียนสุขภาพ
พลานามัยสมบรูณ์แข็งแรง 
ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
สามารถเข้าร่วมกจิกรรมการ
เรียนได้อย่างเต็มที ่

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

20. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษา โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายส าหรับ
รายการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุน 

นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนร้อยละ 100 

43,000 นักเรียนทุกคน
มีโอกาสไดร้ับ
การศึกษาได้ไม่
เสียค่าใช้จ่าย 
100 

เด็กนักเรยีนในศพด.ทต. 
หลักช้างไดร้ับการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

21. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าเครื่องแบบนักเรยีน) 

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายส าหรับรายจ่าย
อุปกรณ์ส ารับรายการ
อุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบ 

นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่า
เครื่องแบบนักเรยีน คนละ 1 ครั้ง 
ร้อยละ 100 

30,000 นักเรียนทุกคน
มีโอกาสไดร้ับ
การศึกษาโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 100 

เด็กนักเรยีนใน ศพด.ทต. 
หลักช้างไดร้ับการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายผู้ปกครองได้รับ
การบรรเทาภาระค่าครองชีพ 
ลดค่าใช้จ่าย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

22. วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อให้มีวัสดุงานบ้านงาน
ครัวที่ครบถ้วน เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 แห่ง 

9,810 ความพอเพียง
ต่อการใช้งาน 

มีวัสดุงานบ้านงานครัว
ครบถ้วน เพียงพอ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
23. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย

บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)  

- เพื่อให้นักเรียนทุกคน
สามารถท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นและรักการเรียนรู ้
 

-ครูเด็กเล็ก จ านวน 6 ห้องเรียน 
มีสื่อ อุปกรณ์ที่หลากหลายและ
เพียงพอ      

232,900 -ครูผู้สอนร้อย
ละ 90 มสีื่อใช้
ในการเรียนการ
สอน 

-เด็กนักเรียนในศพด.ทต.หลัก
ช้างได้รับการศึกษาโดยไมเ่สยี
ค่าใช้จ่าย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

24. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน) 

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับ
รายการ ค่าหนังสือเรยีน ที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน 

นักเรียนทุกคนได้รับงบประมาณ
สนับสนุนค่าหนังสือเรยีนร้อยละ 
100 

20,000 นักเรียนทุกคน
มีโอกาสไดร้ับ
การศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 100 

-เด็กนักเรียนในศพด.ทต.หลัก
ช้างได้รับการศึกษาโดยไมเ่สยี
ค่าใช้จ่ายและบรรเทาภาระค่า
ครองชีพ  ลดค่าใช้จ่าย กับ
ผู้ปกครอง  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

25. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าอุปกรณ์การเรยีน) 

- เพื่อให้เด็กใน ศพด.ทต. 
หลักช้างทุกคนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  ส าหรับรายการ 
อุปกรณ์การเรียน ท่ีภาครัฐ
ให้การสนับสนุน 

-นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์
การเรยีน  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ร้อยละ   100 

20,000 นักเรียนทุกคน
มีโอกาสไดร้ับ
การศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 100 

-เด็กนักเรียนในศพด.ทต.หลัก
ช้างได้รับการศึกษาโดยไมเ่สยี
ค่าใช้จ่าย 
-ผู้ปกครองไดร้ับการบรรเทา
ภาระคา่ครองชีพ ลดค่าใช้จ่าย  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

26. ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
5 โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน ตั้งแต่ชั้น 
อนุบาล-ป.6  ในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ได้มีนม
รับประทาน 

จ านวนนักเรียนโรงเรยีนในสังกัด 
สพฐ. ในต าบลหลักช้าง ปี 2561-
2562 จ านวน 1,000 คน และปี 
2563-2563-2565 จ านวน 
1,200 คนละ 8 บาท 260 วัน 

1,671,643.10 2 เทอม นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในต าบลหลักช้างมี
อาหารเสริม(นม) รับประทาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการ

จริง 
(บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม (ต่อ) 
27. โครงการจดัการแข่งขันกีฬา

ต้านยาเสพติดเทศบาลต าบล
หลักช้างเกมส์ ครั้งท่ี 7 

- เพื่อให้ประชาชนได้มี
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็น
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด 
- เพื่อสร้างความรักความ
สามัคคีและมีความสมานท์ใน
ชุมชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง  

จัดการแข่งขันกีฬาสร้างความ
สมานฉันท์ในชุมชน 

320,070 จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 

- ประชาชนในชุมชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์มีกิจกรรม
ที่สร้างสรรค ์
- มีความรักความสามคัคีและมี
ความสมานฉันท์ในชุมชน 
- ประชาชนมีสุขภาพรา่งกายที่
แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

28. เก้าอี้กรรมการตดัสิน
วอลเล่ย์บอล 1 ตัว 

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการ
ตัดสินการแข่งขันวอลเล่ย์บอล 

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการตดัสิน
การแข่งขันวอลเล่ยบ์อลในการ
แข่งกีฬาประจ าปีของเทศบาล 

11,500 จ านวนครั้ง ท าให้ผลการตัดสินมีความ
เที่ยงธรรม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

29. โครงการจดักิจกรรมรดน้ าขอ
พรผู้สูงอายุ ประจ าปี พ.ศ. 
2562 

เพื่อรักษาและสืบทอด
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ท้องถิ่น 

ปีละ 1 ครั้ง ผู้สูงอายุจาก 10 
หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม 

17,615 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30. โครงการส่งเสริมประเพณีแห่
ผ้าห่มธาตุน้อย 

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
เล็งเห็นความส าคญั/อนุรักษ์
ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

- จัดกิจกรรมแห่ผ้าห่มธาตุน้อย
(พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์ิ) 

10,900 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมแห่ผ้า
ห่มธาตุน้อย 

ประชาชนเห็นความส าคญั
ประเพณีท้องถิ่นประชาชนไป
ข้าร่วมอนุรักษ์ประเพณแีละ
วัฒนธรรม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
31. ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกยีรต ิ ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี ได้

ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษตัริย์ ร้อยละ 70 

ซุ้มเฉลมิพระเกียรติพร้อม
ตกแต่งซุ้ม 

49,000 ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีได้ร่วม
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษตัริย์ 
ร้อยละ 70 

ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี 
ได้ร่วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษตัริย์ ร้อยละ 
70 

กองช่าง 

32. โครงการจติอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด าริ เราท า
ความดีด้วยหัวใจ 

๑) เพื่อขับเคลื่อนโครงการจติ
อาสา ท าความดี พระราชทาน
ตามแนวพระราชด าร ิเราท า
ความดีด้วยหัวใจ 
๒) เพื่อแสดงถึงความสามัคคี 
ความร่วมมือร่วมใจของ
ประชาชน ในการพัฒนา
สภาพแวดล้อม  

ประชาชน กลุ่ม ชมรม จิตอาสา 
และบุคลากรของ ทต.หลักช้าง 

10,766 3 ครั้ง/ป ี เกิดความรักความสมัคร
สมานสามัคคี “ร่วมคิด  
ร่วมท า” ของบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลต าบลหลัก
ช้าง และกลุ่มมวลชนใน
ท้องถิน่ 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

33. โครงการจดังานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลง
กรณบดีทรเทพยางกูร 

เพื่อจัดงานพระราชพิธี 
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัวฯ 

ตามโครงการของอ าเภอ 
ช้างกลาง 

15,000 1 ครั้ง ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

34. โครงการจดังานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรม 
ราชินีนารถ 

เพื่อจัดงานพระราชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี

ตามโครงการของอ าเภอ 
ช้างกลาง 

15,000 1 ครั้ง ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
35. วัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการดูแล/บ ารุง ต้นไม้ 

สวนสาธารณะในบริเวณต าบล
หลักช้าง 

เพื่อปรับภูมิทัศนต์ าบลหลัก
ช้างใหดู้สวยงามขึ้น 

12,190 จ านวนครั้งใน
การท ากิจกรรม 

ต าบลหลักช้างมี
ทัศนียภาพภาพสวยงาม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

36. สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ต าบลหลักข้าง 

เพื่อการพัฒนางานด้าน
การเกษตร 
ต าบลหลักช้าง 

จ านวน 1 ศูนย ์ 8,766 1 ศูนย ์ การพัฒนางานด้าน
การเกษตร 
ต าบลหลักช้างใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 16,461,540.10    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-38- 
 

 ๔.๑.๓ รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาทีเ่ทศบาลต าบลหลักช้าง อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชนองค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ(ตามแบบ ผ.๐๒) 

 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

๑. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวันโรงเรยีนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 5 
โรงเรียน) 

เพื่อให้นักเรียนได้มี
อาหารรับประทานที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ 

จ านวน 200  วันๆ ละ 20 
บาท/คน นักเรียนในโรงเรยีน 
สพฐ. จ านวน 4 โรงเรียน 

4,058,000 1 ปีการศึกษา -นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการครบทุก
คน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวันโรงเรยีนใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 
5 โรงเรียน) 

2. โครงการประเพณีสารท
เดือนสิบจังหวดั
นครศรีธรรมราช 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการงานประเพณี
สารทเดือนสิบ
นครศรีธรรมราช 

20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีประเพณีที่ดีงาม
และอยู่คู่กับ
ท้องถิ่นต่อไป 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอช้างกลาง 

3. โครงการประเพณ ี
วันมาฆบูชาและ 
แห่ผ้าขึ้นธาต ุ

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการงานประเพณี
วันมาฆบูชาและแห่ผ้าขึ้นธาต ุ

5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีประเพณีที่ดีงาม
และอยู่คู่กับ
ท้องถิ่นต่อไป 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอช้างกลาง 

4. โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรฯี 

เป็นศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมระดับอ าเภอเพื่อ
บรรเทาสาธารณภยั
ประชาชนในอ าเภอ
ช้างกลาง 

ประชาชนผู้ประสบปญัหาสา
ธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ 

15,000 ประชาชนร้อยละ 
80 ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
ประสบปัญหา
สาธารณะภัยได้
รวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างกลาง 

รวม 4,098,000     



 

 
 

.
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๔.๒ ผลการด าเนินงานการงานน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ (แผนการด าเนินงาน) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว ้ เบิกจ่าย ที่มา 

      1 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยพ่อหมุน 
(ตอน 7) หมู่ที่ 1, 2 

500,000.00 499,500.00 เทศบัญญัต ิ
 

2 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางบา้นวงั
ชุม 2 หมู่ที่ 5 

472,000.00 471,500.00 เทศบัญญัต ิ
 

3 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหนา้โรงเรียนบ้าน
นาปราน (จากบา้นนายเทพ เพชรนิล-คลองหัว
ไทร) หมู่ที่ 3 

345,000.00 324,800.00 เทศบัญญัต ิ
 

4 
โครงการซ่อมแซมถนนสายควนบ่อเรียน 
หมู่ที่ 2 

60,000.00 60,000.00 เทศบัญญัต ิ
 

5 ซ่อมแซมถนนสายซอยวาสนา หมู่ที่ 4 50,000.00 49,500.00 เทศบัญญัต ิ  

6 ซ่อมแซมถนนสายทุง่หราด หมู่ที่ 2, 9 60,000.00 60,000.00 เทศบัญญัต ิ  

7 ซ่อมแซมถนนสายหนองยง หมู่ที่ 4 80,000.00 77,000.00 เทศบัญญัต ิ  

 รวม 1,567,000.00 1,542,300.00   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานงบกลาง 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว ้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 166,428 124,892 เทศบัญญัต ิ  

2 
เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

410,000 410,000 เทศบัญญัต ิ
 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 120,000 67,500 เทศบัญญัต ิ  

4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,982,700 8,719,600 เทศบัญญัต ิ  

5 เบี้ยความพิการ 2,400,000 2,124,800 เทศบัญญัต ิ  

6 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 6,500 5,956 เทศบัญญัต ิ  

7 
เงินสมทบส านักงานหลักประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ

174,000 154,000 เทศบัญญัต ิ
 

8 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 35,000 33,890 เทศบัญญัต ิ  

รวม 12,294,628 11,640,638   

 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
 

ล าดับ         โครงการ/กิจกรรม 
                    งบประมาณ 

หมายเหตุ 
 ตั้งไว ้  เบิกจ่าย  ที่มา 

1 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน
ในช่วงวนัหยุดเทศกาลส าคัญต่างๆ 

    50,000.00     46,413.00  เทศบัญญัต ิ   

2 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    30,000.00     34,400.00  เทศบัญญัต ิ   

  
รวม 

80,000.00 80,813.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา  

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว ้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ 80,000.00 79,928.00 เทศบัญญัต ิ  

2 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันของ
ศูนย์ฯ) 

675,000.00 619,700.00 เทศบัญญัต ิ
 

3 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันโรงเรียน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 โรงเรียน) 

4,348,000.00 4,058,000.00 เทศบัญญัต ิ
 

4 
โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

60,000.00 43,000.00 เทศบัญญัต ิ
 

5 
โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

45,000.00 30,000.00 เทศบัญญัต ิ
 

6 
โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 

233,000.00 232,900.00 เทศบัญญัต ิ
 

7 
โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบรหิาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 

30,000.00 20,000.00 เทศบัญญัต ิ
 

8 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

30,000.00 20,000.00 เทศบัญญัต ิ
 

9 
ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขต
พื้นที่ รับผดิชอบ 5 โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

2,210,000.00 1,671,643.10 เทศบัญญัต ิ
 

10 วัสดุงานบา้นงานครัว 10,000.00 9,810.00 เทศบัญญัต ิ  

11 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติด
เทศบาลต าบลหลักช้างเกมส์ คร้ังที่ 7 

     
350,000.00       320,070.00  เทศบัญญัต ิ

 

12 เก้าอี้กรรมการตัดสินวอลเล่ยบ์อล  1 ตัว  -        11,500.00  เทศบัญญัต ิ  

13 
โครงการจัดกิจกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุ
ประจ าปี พ.ศ.2562 

       
30,000.00        17,616.00  เทศบัญญัต ิ

 

14 โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย 
       

30,000.00        10,900.00  เทศบัญญัต ิ
 

รวม 7,131,000 7,145,067.10.10   
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่         โครงการ/กิจกรรม 
                    งบประมาณ 

หมายเหตุ 
 ตั้งไว ้  เบิกจ่าย  ที่มา 

1 ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิ   50,000.00    49,000.00  เทศบัญญัต ิ   

2 
โครงกาจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ เราท า
ความดีด้วยหัวใจ 

  20,000.00    10,766.00  เทศบัญญัต ิ   

3 
โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดีทรเทพยางกูร 

 15,000.00    15,000.00  เทศบัญญัต ิ   

4 
โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้พระบรมราชินนีารถ 

 15,000.00    15,000.00  เทศบัญญัต ิ   

5 โครงการประเพณีสารทเดือนสบิจังหวัดนครศรีธรรมราช 20,000.00 20,000.00 เทศบัญญัต ิ  

6 โครงการประเพณีวันมาฆบชูาและแห่ผ้าขึ้นธาตุ 5,000.00 5,000.00 เทศบัญญัต ิ  

7 
โครงการจัดตั้งศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดบัอ าเภอ 
อ าเภอช้างกลาง จงัหวัดนครศรีฯ 

  15,000.00    15,000.00  เทศบัญญัต ิ   

  รวม 140,000.00 129,766.00 
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๕.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 จุดแข็ง (Strength) 
๑. บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมเติมองค์ความรู้ 
๒. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ท าให้รู้สภาพปัญหาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี และมีความพร้อม 
    ในการพัฒนาบ้านเกิด 
๓. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเป็นไปอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
    ทุกหมู่บ้าน  

 จุดอ่อน (Weakness) 
๑. ท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึน 
๒. งบประมาณค่อนข้างจ ากัดท าให้การพัฒนายังไม่ครอบคลุมทุกด้านโดยเฉพาะงบประมาณ 
    สนับสนุนการท่องเที่ยวยังมีน้อยและขาดแคลนการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

๕.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส (Opportunity) 

1. มีการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณเพ่ิมมากขึ้นตามแผนกระจายอ านาจ  และมีการ
ประสานงานระหว่างนักการเมืองทุกระดับได้เป็นอย่างดี  

๒. ต าบลหลักช้างเป็นสังคมเปิด มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และเป็นสังคมที่ยังยึดมั่นใน
ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

๓. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการรวมกลุ่มเพ่ิมมากขึ้น เกิดการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน 

4. โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาแล้ว 
5. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจระดับรากหญ้า 
6. การคมนาคมสะดวกเนื่องจากมีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน 
7. อยู่ใกล้ศูนย์ราชการ ท าให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงาน  
8. ความทันสมัยของเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน ท าให้การค้นคว้าหาความรู้ท าได้ง่ายขึ้น  

การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วขึ้น 
9. ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีก าลังซื้อเพ่ิมขึ้นท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในชุมชน

มากขึ้น 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๕ 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสภาพปัญหา 
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 อุปสรรค (Threat) 
๑. การรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพและเกษตรกรไม่มีความเข้มแข็ง 
๒. ประชาชนยังขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ 
๓. เกษตรกรขาดความรู้และความคิดริเริ่มในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้ง       

การยกระดับคุณภาพการผลิต การเพ่ิมมูลค่า และการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ 
๔. บางช่วงผลผลิตทางการเกษตรออกมาพร้อมกันเป็นจ านวนมากล้นตลาด ท าให้ราคา

ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
๕. เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาผลิตและต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้ 

๕.๓ ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
 

 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑) ถนนภายในหมู่บ้านบางสายช ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ได้รับการซ่อมแซมเท่าที่ควร 
๒) ไม่มีการวางท่อระบายน้ าในถนนบางสาย ท าให้เกิดการกัดเซาะในช่วงฤดูน้ าหลาก 
 

 ปัญหาด้านการท่องเที่ยว 
๑) ขาดการส่งเสริมพัฒนา การท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งทางด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ    การ

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
๒) ขาดการสนับสนับงบประมาณด้านการท่องเที่ยวอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
 

 ปัญหาด้านการกีฬา 
๑) มีสนามกีฬาและอุปกรณ์ออกก าลังกายไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
๒) ขาดการสนับสนับบุคลากรที่มีความรู้ในการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับคนในแต่ละวัยและ

การออกก าลังกายที่ถูกวิธี  
 

 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
๑) การพิจารณาบรรจุโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณไม่ได้ค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน     
๒) ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเทศบาล 
๓) ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

 ปัญหาด้านการสาธารณสุข  
๑) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาโรคติดต่อที่ถูกต้อง 
๒) การประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอและทั่วถึง 
๓) ขาดงบประมาณในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ในการป้องกันและรักษาโรค 

 ปัญหาด้านการศึกษา  
๑) งบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไม่เพียงพอ 
๒) ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 
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 ปัญหาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม  

๑) ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต 
๒) ขาดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
๓) ไม่มีผู้สืบทอดหรือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑) ขาดความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างถูกวิธี 
๒) ขาดจิตส านึกในการหวงแหนและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ปัญหาด้านสังคม  
๑) การลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน 
๒) เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด เช่น น้ าต้มพืชกระท่อม 
๓) ไม่มีมาตรการป้องกันสาธารณภัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัยซ้ าซาก 

 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
๑) ราคาผลผลิตตกต่ า 
๒) การรวมกลุ่มของเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ไม่มีความเข้มแข็ง 
๓) ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
๔) ขาดความรู้และความคิดริเริมในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งการยกระดับคุณภาพ

การผลิต การเพ่ิมมูลค่า และการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
๑)  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงานที่มาจากปัญหาที่จะต้องได้รับการ

แก้ไขและความต้องการของประชาชนที่จะต้องการให้เทศบาลด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการ มีอยู่
เป็นจ านวนมากแต่งบประมาณของเทศบาลที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินโครงการ/แผนงานได้ครบทุกโครงการ/แผนงานส่งผลให้ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนอยู่
ในเกณฑ์ต่ า 

๒)  ไม่สามารถด าเนินการโครงการบางโครงการได้ตามความต้องการของประชาชน เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดในเรื่องอ านาจหน้าที่ 

๓)  สัดส่วนของโครงการพัฒนาที่น าไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพียงด้านเดียว ซึ่งสามารถเห็นผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจน 

ปัญหาและอุปสรรคในการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 
๑) ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบ

ทุกโครงการ/กิจกรรม ส่งผลให้ร้อยละของความส าเร็จ ตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
๒) ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จได้ครบทุก

โครงการ/กิจกรรม ส่งผลให้ร้อยละของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเทศบาลอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
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๓) ไม่สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้ครบ
ทุกโครงการ/กิจกรรม 

๔) การด าเนินโครงการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 

๕) การตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและ
บางรายการมากเกินไป ส่งผลท าให้เทศบาลต้องท าการโอนเพ่ิม โอนลด งบประมาณ และบางรายการมีการ
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลหลักช้าง  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้   
๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาจ านวนโครงการ/กิจกรรมให้มีความเหมาะสม

กับปัญหาและความต้องการปัจจุบันของประชาชน และสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
นั้นๆ 

๒) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น และสามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 

๓) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลดและ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  
หากเทศบาลต าบลหลักช้าง สามารถด าเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


