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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัดทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอันเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ 
    (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
    (๒) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
   (๓) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
    (๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนและ 
    (๕) ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน 

    ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่
เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า
ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

    การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการด าเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
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ต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตาม ดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวาง
ระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ 
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว(part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่
มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุดในส่วนของ“การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรน าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยัง
ถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

      ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะ
ด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
เพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่ งที่
วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้ง 
ขึน้ก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็ นกระบวนการ 
ที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความ  
พึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผนซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนา
ท้องถิน่ 

      จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลหางดงจึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหางดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
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ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

   ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหางดงเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง  
จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหางดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

         เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิน
ทั้งแผนงานนโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และ
แนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ 
เพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่า
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและ
ประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งครอบคลุม
ถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environmentsor contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ใน
โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementationprocess) 
การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและ
ประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือ
ประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชนหน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และท่ีส าคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 

2. ความส าคัญของการติดตามประเมินผลแผน 

 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมกีารใช้
จา่ยงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้างบรรลุวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นเป็นแนวทางในการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหางดง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การจัดท างบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับและ
ประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงิน และสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงาน
เพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

    (๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมายและต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
    (๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้ องได้รับประโยชน์จาก
โครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 
    (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการเองและสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
    (๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม 
ทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก 
เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 ๓.๑ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 3.2 เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน 
 3.3 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
 3.4 เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม 
 3.5 เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
 3.6 เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
 3.7 เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
 3.8 เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 3.9 เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

     ขั้นตอนที่ ๑ 
     แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
     (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน 
     (๒) ผู้แทนประชาคมทอ้งถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน 
     (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน 
     (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน 
     (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน 

     โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
     กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได ้

     ขั้นตอนที่ ๒ 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๑) 

     ขั้นตอนที่ ๓ 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๒) 

    ขั้นตอนที่ ๔ 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑2 

    ขั้นตอนที่ ๕ 
    ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ 
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑3 

๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหางดงได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
   ►หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ►หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   ►หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ►หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 
2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   ►หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 
   ►คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ่ 

   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

       ๕ .๑  กรอบ เวลา (time & timeframe) ความสอดคล้ อง (relevance) ความพอเพี ยง 
(adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์
แ ล ะผ ล ผ ลิ ต (outcome and output) ก า รป ระ เมิ น ผ ล ก ร ะท บ ก า รป ระ เมิ น ผ ล ก ร ะบ วน ก า ร
(processevaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 

       (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
       การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่ และเป็น
ห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 
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       (๒) ความสอดคล้อง (relevance) 
       มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนา รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 

 (๓) ความพอเพียง (adequacy) 
    การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

    (๔) ความก้าวหน้า (Progress) 
 พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 

    ๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ า
ในการเกษตรพอเพียง 

    ๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่
อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

    ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน 
อบายมุขการทะเลาะวิวาท 

    ๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ ยวในท้องถิ่น 
เพ่ิมมากข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต 

    ๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะ
ในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเสียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น 

    ๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริม
อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็ก และเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต 
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ 
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ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

    (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
    ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า 
มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมมีการปรับปรุงหรือไม่ 

    (๖) ประสิทธิผล (effectiveness) 
    ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  
มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 

    (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) 
  ประชาชน/ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 

        (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (processevaluation) 
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่

        ๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  
ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและรวมทั้งต าบล 

        ๕.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้ องถิ่น 
เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

        ๕.๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
        เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้
หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
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        5.๕ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหางดง 
        ►ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รวมทั้งที่
เปลี่ยนแปลง 
        ►ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง
และเพ่ิมเติม 

 ๕.๖ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่ 

 ๕.๗ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 

 ๕.๘ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 ๕.๙ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 

 ๕.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและ
ประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ ดังนี้ 

 ๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการดังนี้ 

 (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ เสีย (stakeholders)  
ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 

 (๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

    (๔) เครื่องมือ อันได้แก ่
    เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม 
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง ข้อมูลเชิงปริมาณและ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็น และส าคัญในการน ามาหาค่า และผลของประโยชน์ที่ ได้รับ จาก 
แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
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เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบ
รายงานเพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 (๕) กรรมวิธี อันได้แก ่
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่ 
แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่าย
งบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร 
อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 

 ๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

 (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล 
 ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร สอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 

 (๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนด าเนินงาน 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการ
จากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณา
เครือ่งมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้ 

 ๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

 (๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๒) แบบอ่ืนๆ: ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
 แบบที่ ๑ แบบก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

  ๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 

  เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 



 
 

หน้า | 14 
 

 แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
 แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหางดงในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 
 แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลต าบลหางดง 
(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

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

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  ๘.๑ ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด 

 ๘.๒ เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๘.๓ ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 
 ๘.๔ ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
 ๘.๕ ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
 ๘.๖ ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) 
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๘.๗ ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน า
โครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ และส่วนที่สองคือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผล
โครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผล
ต่างๆ) 

 ๘.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
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 ๘.๙ การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่โครงการที่มีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก  
ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 
 
๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อ 
ดังต่อไปนี้ 

      1. นางกัญญา  ปัญญา  ประธานสภาเทศบาล  ประธานกรรมการ 
      2. นายนิพนธ์  ธีรภานุสรณ์  รองประธานสภาเทศบาล  กรรมการ 
      3. นายกนก  วุฒิสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
      4. นางทิพย์วิไล  ไชยวงค์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
      5. นายสมยงค์  ค าอ้าย  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
      6. ท้องถิ่นอ าเภอหางดง      กรรมการ 
      7. น.ส.ทับทิม  หน่อเรือง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
      8. ร้อยตรีทวีศักดิ์  ดวงเขตต์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
      9. ร้อยเอกสุเทพ  ปัญญา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
    10. ปลัดเทศบาลต าบลหางดง      กรรมการ 
    11. นางสิริพร  สมบูรณ์  หัวหน้าส านักปลัด  เลขานุการ 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ พันธกิจ จุดมุง่หมาย และแนวทางการพัฒนา 

     ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมท้องถิ่นและชุมชน  
โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์ 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

   เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แต่ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้
ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ►กรอบแนวคิดและหลักการ 

   ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาการ
ผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
   (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
   (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขโดยมีแนวทางการ 
พัฒนา ดังนี้ 
 1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

 2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
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 3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

   รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองและพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมาก
ขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและ
การให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
   นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
   นโยบายที่ ๒ นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
   นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ 
   นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
   นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
   นโยบายที่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
   นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
   ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา เพื่อร่วมกัน
วางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา
อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ 
โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ 
ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม” 

หลักการของยุทธศาสตร์ 
 “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 



 
 

หน้า | 18 
 

วัตถุประสงค ์
 ๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 
 ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
 ๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 

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

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ รายได้ปานกลาง 
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนว
ทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก  
๑๑ แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ ( Internal process) ประกอบด้วย  
๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

๔. ค่านิยมหลักของคนไทย 
ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้ 
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความ
พร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว 
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 
๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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๕. นโยบายของรัฐบาล 

      ๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือ
เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและ 
ไม่กันใครออกไปจากสังคม อีกทั้งยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้อง
แผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและ
ยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหา
เศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนว
ทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า 
เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุก
ส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

      ๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
      ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้ 
      ๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      ๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
      ๓) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
      ๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
      ๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
      ๖) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
      ๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
      ๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม 
      ๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
      ๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
      ๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

   ๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
   ๑) การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี
อิทธิพลและผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครั ด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
น าแนวนโยบายของรัฐบาล / คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
    ๑.๑) สนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด ทุกหน่วย 
ด าเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ 
ให้ได้ผลอย่างจริงจัง 
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    ๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการ 
ซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
    ๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดย
ทันที และติดตามดแูลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
    ๑.๔) ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็น 
คนดีของสังคมพร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ด าเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหา
ด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และ
สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้ วย
การรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

 ๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 โดยเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
หน้าที่ การปลูกจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๒.๑) ท าการส ารวจ ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือ
น่าจะเกิดสม่ าเสมอ กระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

 ๒.๒) ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
 ๒.๓) ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระท าผิดที่
ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะรับ
ผลประโยชน์ 

 ๒.๔) ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 ๒.๕) จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี 
 ๒.๖) จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด 
ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น และยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์
หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

6. วิสัยทัศน์ 
 การก าหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลหางดง จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ
ประชาคมเทศบาล ร่วมแสดงความคิดเห็นพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ ากัดของเทศบาล  
ตามล าดับความส าคัญและวิเคราะห์ ก าหนดเป็นวิสัยทัศน ์ดังนี้ 

“ สังคมน่าอยู่อาศัย      ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ ” 

     พันธกิจ 
 พันธกิจหลักท่ี  1 การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดงให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย 
 พันธกิจย่อยที่ 1.1  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
 พันธกิจย่อยที่ 1.2   การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 พันธกิจย่อยที่ 1.3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
 พันธกิจย่อยที่ 1.4   การดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 พันธกิจย่อยที่ 1.5   การพัฒนาปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเทศบาล 
 พันธกิจย่อยที่ 1.6   การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม     
 พันธกิจย่อยที่ 1.7   การพัฒนาส่งเสริมด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 พันธกิจหลักท่ี  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 พันธกิจหลักท่ี  3 นโยบายด้านการบริหารงาน 
พันธกิจหลักท่ี 1  การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดงให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย 

  พันธกิจย่อยที่ 1.1  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

 ด าเนินการสร้างและพัฒนาปรับปรุง  ถนน รางระบายน้ าอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือขยายให้ครอบคลุมพ้ืนที่เป็นการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด โดยจะด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ปรับปรุงถนนบางสาย  เพ่ือเป็นการระบายความหนาแน่นของการจราจรที่จะ
เข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ และเชื่อมกับพ้ืนที่เศรษฐกิจของต าบลต่างๆ รอบเขตเทศบาล  เร่งพัฒนาปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสม  โดยค านึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เพ่ิม
ไฟฟ้าสัญญาณจราจรทั้งถนนสายหลักและถนนซอยต่างๆ ของเทศบาล เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนเป็นส าคัญ  ประสานผู้เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบน้ าประปาให้มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอกับการขยายตัวของชุมชน 

  พันธกิจย่อยที่ 1.2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค  พร้อมทั้งปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพทั่วถึง ทั้งการฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค  และการส่งเสริม
สุขภาพ  จัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ  และภาวะทุพโภชนาการที่น าไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง  
เช่น หัวใจ  เบาหวาน  ความดันโลหิต   และอุบัติเหตุจากการจราจร  กระตุ้นและส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมบุคคลให้ ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  จัดตั้งทีมงานสาธารณสุขของเทศบาลร่วมกับ
โรงพยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ออกเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้านเพ่ือให้ความรู้    
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ค าปรึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวังโรคในชุมชน  ควบคุม
โรคติดต่อ เพ่ิมแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข  เพ่ือเป็นก าลังส าคัญให้ชุมชนในการดูแลเด็ก    
ผู้สูงอายุ  คนพิการ  การดูแลผู้ป่วย  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในเขตเทศบาลได้ออกก าลังกาย  และ
เล่นกีฬาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี  รวมทั้งจัดหาสถานที่ลานออกก าลังกาย จัดสร้างสนามกีฬา
ของเทศบาล  โดยจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก  และจัดหาบุคลากรทางด้านกีฬา เพ่ือแนะน า
การออกก าลังกายวิธีที่ถูกต้อง  สนับสนุนอุดหนุนงบประมาณจัดให้มีแสงสว่างเพ่ือการออกก าลังกาย และการ
แข่งขันกีฬาในสนามกีฬาได้  สร้างอาคารอเนกประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กีฬาในร่ม  และด าเนินการเพ่ือให้มีการ
แข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคีในชุมชน  ปรับปรุงการให้บริการจัดเก็บ
ขยะและสิ่งปฏิกูลในชุมชนให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่รวดเร็ว เพ่ือไม่ให้มีขยะตกค้าง โดยเพ่ิมจ านวนบุคลากร 
และเครื่องมืออุปกรณ์  สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานให้เพียงพอต่ออัตราการเพ่ิมของประชากรและ
ครัวเรือนในพ้ืนที่   ส่งเสริมให้มีการด าเนินการแยกขยะอย่างถูกวิธีโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ส่วนรวม  และเป็นการลดปริมาณขยะส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  โดยมีการจัดการกับ
การบ าบัดน้ าเสียในชุมชนโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

         พันธกิจย่อยที่ 1.3  การพัฒนาด้านการศึกษา 

 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา  โดยมุ่งเน้นความส าคัญตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยก าหนด  โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  ตั้งและขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  เพ่ือให้บริการเด็กก่อนวัยเรียน  การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี  สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนในเขตเทศบาลน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการเรียนรู้อย่างจริงจัง  จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
อย่างทั่วถึง  สนับสนุนให้มีการขยายการศึกษานอกระบบให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้พิการ หรือทุพลภาพ หรืออยู่ใน
สภาวะยากล าบากให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ขยายระบบเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กร  
ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน ชมรมต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  สนับสนุนให้มีการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยจัดตั้งห้องสมุด  ศูนย์พัฒนาด้านกีฬา  ดนตรี  ศิลปะ ศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  และจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

 พันธกิจย่อยที่ 1.4  การดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 สนับสนุน  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  เช่น  อุบัติเหตุทางบก  อัคคีภัย   อุทกภัย  วาตภัย ฯลฯ  โดยใช้มาตรการหลัก 2 อย่างคือ   
มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน  และมาตรการแก้ไขระงับเหตุ ซึ่งต้องท าควบคู่กันไปอย่างสม่ าเสมอ และมี
ประสิทธิภาพบนหลักของความไม่ประมาท และหลักของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยการให้
ความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนแก่องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ให้ความร่วมมือกับสถานี
ต ารวจภูธรในนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพ่ือแก้ปัญหาอาชญากรรม การลักขโมย  ยาเสพติด   
ปรับปรุงการบริการของศูนย์ป้องกันภัยเทศบาล  จัดให้มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ   และร่วม
เป็นเครือข่ายกับศูนย์ป้องกันภัยของหน่วยงานอ่ืนๆ  เพ่ือการปฏิบัติงานในรูปแบบบูรณาการ  จัดให้มีการ
ฝึกซ้อมการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์จ าลองเป็นประจ า  จัดชุดสายตรวจชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือด้าน
บุคลากรจากชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลหางดง  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ปฏิบัติงาน
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ประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจออกตรวจในพ้ืนที่ล่อแหลมยามวิกาล  เช่น  ตามถนน ตรอก ซอยที่เปลี่ยว   
สวนสาธารณะ ฯลฯ  จัดเจ้าหน้าที่ยามรักษาการณ์ตรวจสถานที่ราชการ  ตลาดสด  และชุมชนที่หนาแน่นเพ่ือ
ป้องกันการลักขโมย  จัดหาและปรับปรุง พัฒนา บ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ  และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้มีการฝึกฝนวิธีการใช้
งานอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว  สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันภัย   
สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีจ านวนเพียงพอ ต่อการบริการ
ทางสังคมและมีประสิทธิภาพ  เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่เทศกิจให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริการและ
งานควบคุม  ส่งเสริมการใช้ระเบียบเพ่ือการจัดระเบียบชุมชนให้เป็นสังคมที่น่าอยู่อาศัย  ส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด  และมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบเพ่ือให้เทศบาลต าบลหาง
ดงเป็นพ้ืนที่ที่ปลอดจากยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น
ระบบ 

 พันธกิจย่อยที่ 1.5  การพัฒนาปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเทศบาล 

 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านกิจกรรม ด้านการจัดการ  โดยเน้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น  ซึ่งต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา  เร่งรัดการควบคุมมลพิษทาง
อากาศ  ขยะ น้ าเสีย  กลิ่น  และเสียงที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  โดยเฉพาะเร่งรัดการสร้างระบบบ าบัดน้ า
เสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองการผลิต  การบริโภค  การจัดท าระบบก าจัดขยะโดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
และเพ่ิมขีดความสามารถของการบริการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน   
เช่น  จัดหารถก าจัดและดูดสิ่งปฏิกูล  รถและเครื่องมือขนย้ายขยะมูลฝอยเพ่ือทดแทนเครื่องมือที่หมดสภาพ
การใช้งาน   สร้างจิตส านึกในรูปแบบต่างๆ  แก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะ  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการน้ าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น การสร้างฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าริ  ส่งเสริม
การท าการเกษตรตามทฤษฏีใหม่ในระดับชุมชนและครัวเรือน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  ตามแนวพระราชด าริร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  โรงเรียน วัด หมู่บ้าน และ
ชุมชน จัดหาสถานที่เพ่ือสร้างสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นเพ่ิม เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งมีการตกแต่ภูมิทัศน์  สวนหย่อม  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ตามสถานที่ที่เหมาะสม    
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ที่สาธารณะ และบ้านที่อยู่อาศัยในกิจกรรมต่าง ๆ    
เพ่ือให้พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลหางดงมีความร่มรื่น  สะอาด  ลดมลพิษในอากาศ   สมกับเป็นเทศบาลชุมชน  
น่าอยู่อาศัย 

 พันธกิจย่อยที่ 1.6  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 

 สนับสนุนและจัดงบประมาณเพ่ือขยายบริการให้เพียงพอกับจ านวน ความต้องการและข้อมูลที่
เป็นจริงของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ทั้งทางด้านการศึกษา การฝึกฝนอาชีพ  การสาธารณสุข  การบริการ
สาธารณะ โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้พิการ หรือทุพพลภาพหรืออยู่ในสภาวะยากล าบาก  ผู้สูงอายุ   
เยาวชน  รวมทั้งเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์   สนับสนุนครอบครัวให้เข้มแข็งสามารถดูแลสมาชิกได้
อย่างมีคุณภาพ  เตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุ โดยยึดหลักการให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
ของชุมชน  และส่งเสริมการใช้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุในกระบวนการพัฒนาชุมชน  ระบบคลังสมอง จัดหา
ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้เดือดร้อน เช่น  ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  ผู้ยากไร้และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก โดยสนอง
นโยบายรัฐบาล  เช่น  ประสานให้มีโครงการ  “บ้านเอ้ืออาทร” “บ้านรัฐสวัสดิการ”   พัฒนาปรับปรุงฌาปนสถาน
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เพ่ือให้เหมาะสมกับสังคมยุคปัจจุบัน  มีความสะอาด ร่มรื่น  และลดมลภาวะต่างๆ  จัดหาสถานที่ที่สามารถ 
จัดการศึกษา  ฝึกอบรม  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ  วิชาชีพ  เพื่อสอดคล้องกับโลกและสังคมยุคใหม่  เพ่ือ
พัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 พันธกิจย่อยที่ 1.7  การพัฒนาส่งเสริมด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 

 สนับสนุนงบประมาณ  อุปถัมภ์  คุ้มครอง  อุดหนุน  เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้
วัดมีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจและน าหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการเสริมสร้ าง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  สนับสนุนให้มีห้องสมุด  ลานกีฬาประสานลานธรรมลานใจ มีการตกแต่ง 
ภูมิทัศน์ที่สวยงามสงบเหมาะสม จัดให้มีการฟ้ืนฟูและสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต  
ประเพณี  ค่านิยมที่ดีงาม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดูแลรักษาโบราณสถาน  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้อง
และการนันทนาการ  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีคุณธรรม
เอ้ืออาทรต่อผู้อื่น และเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

พันธกิจหลักท่ี 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 อ านวยความสะดวกและดึงดูดนักลงทุนโดยการปรับปรุงปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   ด้านองค์
ความรู้  มีระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและบริการ  ได้แก ่ไฟฟ้า  ประปา  
ถนน  และระบบผังเมือง  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว  
จัดระเบียบร้านค้าและขยายพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าในตลาดสด  จัดให้มีตลาดนัดถนนคนเดิน จัดให้มีอาคาร
พาณิชย์เพ่ิมขึ้น  เพื่อเป็นการเพ่ิมรายได้เทศบาลอย่างถาวรและยั่งยืน  ปรับปรุงบริเวณตลาดสดเทศบาลต าบล
หางดง  โดยเน้นถึงความสะดวกด้านบริการ  สะอาด ปลอดภัย  ส าหรับผู้ประกอบการ  เน้นความประทับใจ
ผู้ใช้บริการ  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมขึ้น  จัดระเบียบที่จอดรถ จัดระบบการจราจร  จัดให้มีการอบรม   
ฝึกฝนอาชีพ  เพ่ือถ่ายถอดความรู้ด้านเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพต่างๆ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม
ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน เพ่ือช่วยเหลือด้านผลิต ด้านคุณภาพ  และการตลาด จัดให้กลุ่มชุมชนต่างๆ ได้
ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน รักษาวินัยการคลังเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง   
พัฒนาระบบงบประมาณของท้องถิ่น  ปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรม  มี
ประสิทธิภาพ   มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยน าระบบ  Geographic Information System (GIS) มาใช้
เพ่ือการตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ 

พันธกิจหลักท่ี 3  นโยบายด้านการบริหารงาน 
 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานของเทศบาล   เพ่ือให้มีความพร้อมและก าลังคนที่มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลมีความคุ้มค่า  และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ จะปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ  
เทศบัญญัติ  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี จะปรับปรุงการให้บริการประชาชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและ
น าเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ในการให้บริการรูปแบบต่างๆ  เพ่ือลดภาระและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
เช่น  โปรแกรมฐานข้อมูลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของพนักงานและเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ  เสริมสร้างมาตรฐานด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม  และพัฒนาการให้บริการ โดยเน้นความส าคัญรูปแบบขององค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการ
พัฒนาและองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานที่บริการจุดเดียวแบบครบวงจร  มีการออกหน่วยเทศบาล
เคลื่อนที่เป็นระยะๆ  มีการประชาสัมพันธ์งานบริการประชาชน  โดยเพ่ิมขยายประสิทธิภาพของการให้ข้อมูล
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ข่าวสารทางเสียงตามสาย  วารสารเทศบาล  ประชาสัมพันธ์ตามสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง  
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุ โทรทัศน์ และป้ายประชาสัมพันธ์  เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น ขยายพ้ืนที่บริเวณที่ท าการเทศบาล  เพ่ือรองรับงานจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการอ่ืน
ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ   และเพ่ือเป็นองค์กรศูนย์กลางในการบริการสาธารณะอย่างสมบูรณ์
แบบ จะบริหารงานเทศบาลด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส่  ทุ่มเทอย่างจริงใจ   สามารถตรวจสอบได้  โดยยึด
หลักการบริหารจัดการที่ดี  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ได้แก่  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  
หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า   นอกจากนี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ   หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน หมู่บ้าน 
ชุมชน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการบริหารการพัฒนา โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็น
หลัก 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. เพ่ือให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน มีระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวก ปลอดภัย มีการพัฒนาเมืองและการใช้ที่ดินไปในทิศทางเดียวกัน สามารถรองรับการขยายตัวทาง
สังคมและเศรษฐกิจของเมือง และสนับสนุนการเป็นประตูการค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม ่
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ชุมชนมีระบบ
เศรษฐกิจที่เก้ือหนุนกัน เป็นแหล่งการค้าการลงทุนและศูนย์กลางกระจายสินค้าของอ าเภอและจังหวัด 
 3. เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนเข้มแข็ง เชิดชูคุณธรรม 
มีความรักสามัคคี ปลอดจากยาเสพติด ได้รับสวัสดิการทางสังคมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 4. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ชุมชนมีระบบสาธารณสุข การสุขาภิบาลชุมชนและ
สถานที่ที่ได้มาตรฐาน 
 5. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ และมีการศึกษา
ตลอดชีวิต เพ่ือให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป และเพ่ือ
ท านุบ ารุงศาสนา 
 6. เพ่ือให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชนที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางพัฒนา 
 7. เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 8. เพ่ือให้ประชาชนรักการเล่นกีฬา มีกิจกรรมนันทนาการ มีสถานที่ออกก าลังกายและพักผ่อน
ในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตใจที่ด ี
 9. เพ่ืออ านวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามนโยบายการท่องเที่ยวและ
เพ่ือให้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในชุมชน 
 10. เพ่ือให้เทศบาลมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 11. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทางการเมือง และ
เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล 
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 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ที ่ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์
1 1.1 พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งที่จ าเป็น 

แนวทางที่ 1 พัฒนาเส้นทางการคมนาคมและขนส่งทั้งทาง
ถนน ทางน้ าท่ีเหมาะสม สามารถตอบสนองความ
จ าเป็นและความต้องการของคนในท้องถิ่น มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การสร้างงานและ
กระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 

การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

  แนวทางที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนให้ ได้
มาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัยในการเดนิทางและ
ขนส่งสินค้า จัดให้มี ไฟสัญญาณจราจร ป้าย
เส้นทาง ระบบไฟฟ้ าส่องสว่ างที่ เหมาะสม
เพี ยงพอ รวมถึ งการปรับปรุ งคุณ ภาพการ
คมนาคมขนส่งทางน้ า 

 

 1.2 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตร
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้แก่ผลผลิตทาง
การเกษตร 

แนวทางที่ 1 ป รั บ ป รุ งแล ะพั ฒ น าส าธารณู ป โภ ค ด้ าน
การเกษตรและชลประทาน 

 

  แนวทางที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปการที่สามารถเพิ่ม
ศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
ในท้องถิ่น โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและลดค่าใช้จ่ายในการ
กระจายสินค้า 
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 1.3 พัฒนาบริหาร

จัดการโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

แนวทางที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
สามารถใช้วางแผนตัดสินใจในการพัฒนาได้
ตามล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อ
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ สามารถก าหนด
แนวทางในการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

  แนวทางที่ 2 จัดท าผังเมือง ข้อบังคับการใช้พื้นที่เพื่อก าหนด
นโยบายและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคาร
บ้ าน เรือน  โรงงานและการวางแผนพื้ น ที่
เพาะปลูก เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างมี
ทิศทางและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

  แนวทางที่ 3 บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มี
การพัฒนาแล้ว เช่น ถนน คู คลอง ทางระบายน้ า 
ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสียใน
ชุมชน เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้
งานได้ดี ประชาชนสามารถใช้บริการอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

 

  แนวทางที่ 4 ผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการสาธารณะและ
ขนส่งมวลชนที่ เช่ือโยงกับท้องถิ่นอื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งานของ
ประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวในและ
ต่างประเทศอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
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2 2.1 ส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สร้างภมูิคุ้มกันระบบ
เศรษฐกิจในท้องถิ่น 

แนวทางที ่1 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อ
เป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม 
บนพื้ นฐานวัฒนธรรมของชุมชนเป็นส าคัญ 
ตลอดจนการสนับสนุน ต่อยอดและขยายผล
ความส าเร็จการพัฒนาโครงการหลวง เพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  แนวทางที่ 2 ก า รน า เท ค โน โล ยี เข้ าม า ใ ช้  เพื่ อ พั ฒ น า
ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาค
การเกษตรในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ 
การจัดเก็บรักษาผลผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์
และการให้บริการวิชาการด้านการเกษตร เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนรณรงค์และส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพื่อการบริโภคและ
การผลิตเพื่อจ าหน่ายในชุมชน 

 

 2.2 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและ
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อ
รองรับ AEC 

แนวทางที่ 1 ศึกษา รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากการรวมกลุ่มประชาประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อม
แ ล ะ รั บ มื อ กั บ ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งอ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
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 2.2 พัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการและ
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเพื่อ
รองรับ AEC (ต่อ) 

แนวทางที่ 2 พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ในด้าน
การบริหารจัดการธุรกิจประกอบด้วย การตลาด 
การผลิต/การบริการ การบริหารจัดการและ
การเงิน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทักษะ
แรงงาน การวิจัยและพัฒนาเพื่ อเพิ่ มมูลค่ า
ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้า
อาเซียน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  แนวทางที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้ชุมชนมีอ านาจในการต่อรองการจัดหา
ปั จจั ยการผลิ ต  เพื่ อลดต้ นทุ น ในการผลิ ต 
ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศร่วมกันในลักษณะกลุ่มเครือข่าย 

 

  แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้
ในการบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต การออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพ สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า/บริการ การตลาดและการ
ขายท่ีเชื่อมโยงสู่ตลาดภายนอก เป็นต้น 

 

 2.3 ส่งเสริมการค้า 
การลงทุน ท่ีมุ่งเน้น
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืนต่อทอ้งถิ่น 

แนวทางที่ 1 เสริมสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการค้า
การลงทุนในท้องถิ่น เช่น บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ ลด
ข้อจ ากัดต่าง ๆ จัดตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 2.3 ส่งเสริมการค้า 

การลงทุน ท่ีมุ่งเน้น
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืนต่อท้องถิน่ 
(ต่อป 

แนวทางที่ 2 ยกระดับความสามารถทางการค้า การตลาด ให้
สอดคล้องกับการแข่งขันเสรีที่เกิดประโยชน์ต่อ
เกษตรกร ผู้ประกอบการ แลผู้บริโภค ด าเนินการ
ควบคุ มก ากับ ราคาสินค้ า ให้ อยู่ ใน ระดับที่
เหมาะสมและเป็นธรรมสอดคล้องกับต้นทุนการ
ผลิต มีคุณภาพและปริมาณเป็นไปตามมาตรฐาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  แนวทางที่ 3 การสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการออมใน
ทุกระดับชุมชนเศรษฐกิจ การขยายธุรกิจบน
พื้นฐานของความเข้าใจและความพร้อมของ
ชุมชน ลดสิ่งจูงใจต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ลักษณะเก็งก าไรหรือไม่ก่อให้เกิดผลผลิตทาง
เศรษฐกิจอย่างแท้จริง 

 

 2.4 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวท่ีสอดคล้อง
กับศักยภาพชุมชน 
และเกดิประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนต่อคนในท้องถิ่น 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้ง
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเดิม และเพิ่มกิจกรรม
ใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ 
แ ล ะ เ ชิ ง นิ เ ว ศ  ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ วิ ถี ชี วิ ต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี บนพื้นฐานของการมี
ส่ วน ร่ วม  เหม าะสมกับศั กยภ าพและเกิ ด
ประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น 

 

  แนวทางที่ 2 สร้ างการมี ส่ วนร่วมและเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ในการ
พัฒนาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม
ท า ง ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว ให้ เป็ น ที่ รู้ จั ก ทั้ ง ใ น
ระดับประเทศและต่างประเทศ 
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 2.4 ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวท่ีสอดคล้อง
กับศกัยภาพชุมชน 
และเกดิประโยชน์อย่าง
ยั่งยนืต่อคนในท้องถิ่น 
(ต่อ) 

แนวทางที่ 3 ด าเนินการศึกษา เฝ้าระวัง และออกมาตรการ
ป้องกันผลกระทบที่ ไม่พึ งประสงค์จากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน 
เช่น ปัญหาสิ่ งแวดล้อมขยะ ผลกระทบทาง
วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน เป็นต้น โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคน
ในชุนชน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  แนวทางที่ 4 สนั บสนุ น ให้ เกิ ด ชุ มชนตั วอย่ างที่ ป ระสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็น
รูปธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นต้นแบบใน
การขยายผลความส าเร็จไปสู่ชุมชนอื่น ๆ 

 

3 3.1 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดย
ชุมชน 

แนวทางที่ 1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  แนวทางที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่ม
ต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ป้ องกั น  แก้ ไขปัญ หาและฟื้ น ฟู ท รัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

  แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเช่น 
ปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ า พื้นที่สาธารณะ สร้างฝาย
ต้นน้ าล าธาร โดยให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักใน
การริเริ่มด าเนินการและภาครัฐให้การสนับสนุน 

 

  แนวทางที่ 4 ก าหนดบทบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ปรับปรุงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ การก าหนดขอบเขต
พื้ นที่  (Zoning) อย่ างเป็ นรูปธรรม และน า
กฎระเบียบมาบังคับใช้อย่างจริงจัง ตลอดจนน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลการ
ครอบครองพ้ืนท่ี 
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 3.2 การควบคุม

ป้องกัน แก้ปัญหาขยะ
และมลภาวะในชุมชน 

แนวทางที่ 1 พัฒ นาระบ บการบ ริห ารจั ด ก ารข ยะและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาน้ าเสีย ขยะมูลฝอย ให้
อยู่ ใน เกณฑ์ที่ ก าหนด โดยส่งเสริมให้ ชุมชน
สามารถด าเนินการด้วยตนเองมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  แนวทางที่ 2 การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกที่
เหมาะสม มีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และสร้าง
ประโยชน์จากขยะในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษา
แม่น้ าล าคลองไม่ให้เน่าเสีย 

 

  แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุม่และเครอืข่ายในการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
ชุมชน เช่น การแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและ
อุทกภัย และบูรณาการในการบริหารจัดการ
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคี
พัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  แนวทางที่ 4 สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดู งานการหา
ต้นแบบท่ีดีในการบริหารจัดการขยะและมลภาวะ 
เพื่อน ามาเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติ ขยายผล
สู่ชุมชนและท้องถิ่นอื่น โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน องค์กรภาคเอกชน เช่น การพัฒนาระบบ
การก าจัดขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า การแก้ไขปัญหาน้ าเสียและแม่น้ า ล า
คลอง 

 

 3.3 ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงาน 

แนวทางที ่1 ส่งเสริม  สนับสนุนและน างานวิจัยเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมาใช้
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐ และ
ขยายผลต่อไปยังภาค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 
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 3.3 ส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงาน 
(ต่อ) 

แนวทางที่ 2 ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้างแรงจูงใจของ
คนในท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้
พลังงานทดแทน โดยเปรียบเทียบ ให้ เห็นถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 4.1 พัฒนาองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น
ในเชิงองค์รวม 

แนวทางที่ 1 สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้
เป็นแกนหลักในการศึกษา รวบรวมภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตน 

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารตี
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

  แนวทางที่ 2 สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/อัต
ลักษณ์ท้องถิ่น เช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
เช่น การใช้วัด สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์หรือ
สถานที่ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชน
และผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและใช้งาน
แหล่งเรียนรู้เดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้และมี
ความน่าสนใจ 

 

  แนวทางที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาและ
สร้างสรรค์งานศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง 
ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การเสวนา การประชุม
ในชุมชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
กลุ่มกิจกรรมศิลปะที่ เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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 4.2 อนุรักษ์และ

ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในชุมชน 

แนวทางที่ 1 ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นใน
ระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็ก
แ ล ะ เย า ว ช น ใน ชุ ม ช น  น อ ก เห นื อ จ า ก
สถาบันการศึกษา เช่น รณรงค์การใช้ภาษา/การ
แต่งกายล้านนา การอนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรี
พื้นบ้าน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียนฯ 
รวมถึงการอนุรักษ์ด้านสถาปัตย กรรมต่างๆ แห่ง
ล้านนา มีการออกแบบหรือก่ อสร้างโดยคง
เอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ 

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารตี
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมชุมชนในการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรม
ล้านนาและคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน ส่งเสริม
และจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ของชนเผ่าในทอ้งถิ่นรวมถึงกิจกรรมทางศาสนา 

 

  แนวทางที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการเฝ้า
ระวังและป้องกันผลกระทบจากการเข้ามาของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน 

 

 4.3 การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สู่ภายนอก 

แนวทางที่ 1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เอกสาร รายการโทรทัศน์ สื่อ Online เป็นต้น 
เพื่อเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง โดยมุ่งเน้น
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิ ภาพ 

 

  แนวทางที่ 2 พัฒนาและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้ านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่ อ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไป
ยังสถานที่ต่างๆ ภายนอก เช่น การจัดกิจกรรม 
Roadshow การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการ
รับรู้ในวงกว้างและเป็นการและเปลี่ยนเรียนรู้ 
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5 5.1 ส่งเสริมการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

แนวทางที่ 1 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ท่ีเป็นการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตาม
อั ธยาศั ยที่ มี คุณ ภาพ  พร้อมทั้ ง เสริมสร้ าง
สภาพแวดล้อมแหล่ งแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ ที่
เหมาะสมและเพียงพอส าหรับประชาชน กลุ่ม
อาชีพ และการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

  แนวทางที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
บริการทางศึ กษา และการศึกษาวิจั ยของ
สถานศึกษาในสังกัดและสถาบันอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับ
ประชาชนทุกระดับ พัฒนาความพร้อมต่อการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 5.2 การส่งเสรมิ 
สุขภาวะที่ดีของคน 
ในชุมชน 

แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพ
ท างด้ าน ส ร้ า ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ  ป้ อ งกั น โร ค
รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน โดยให้ประชาชนในชุมชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้สะดวกและทั่วถึง 

 

  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมเครือข่ายด้านสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง 
ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาส าคัญโรคอุบัติใหม่และ
ภัยสุขภาพพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการ
ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

 

  แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของ
คนในชุมชน 
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 5.2 การส่งเสรมิสุข

ภาวะที่ดีของคนใน
ชุมชน (ต่อ) 

แนวทางที่ 4 สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและการถ่ายทอดองค์
ความรู้ภู มิปัญญาการแพทย์แผนไทย และ
สมุนไพรให้เป็นท่ียอมรับในชุมชน 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

 5.3 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี คนชรา
และผูด้้อยโอกาส 

แนวทางที่ 1 รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น เพื่อจัดท า
แผ น  ก าห น ด แน วท างใน การส ง เค ราะ ห์
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้ง
ในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึง
ปัจจัยการยังชีพ 

 

  แนวทางที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ เหมาะสมส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม เช่น การจัดท าทะเบียนเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการรับบริการด้านต่างๆ 
การสร้างทางลาดส าหรับผู้พิการ การรักษา 
พยาบาล เป็นต้น 

 

  แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม ความเสมอ
ภาคและพัฒ นาศักยภาพแก่กลุ่ม เป้ าหมาย 
สนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม คุ้มครองเด็กส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคน
พิการ และผู้สูงอายุ 

 

  แนวทางที่ 4 ส่งเสริม และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน/ท้องถิ่น ตามศักยภาพของ
ชุมชน สนับสนุนด้านการตลาด เพื่อให้มีงานท า มี
รายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 

6 6.1 การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชุมชน 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน 
ต ารวจบ้าน กลุ่มจิตอาสา เพื่อเฝ้าระวังและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและการ
รักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ที ่ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์
 6.1 การรักษาความ

สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชุมชน (ต่อ) 

แนวทางที่ 2 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ 
เพื่อป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดในชุมชน อัน
เกี่ยวกับการละเมิดและการประกอบอาชีพที่ผิด
กฎหมาย รวมถึงภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้อง
ถนน 

การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและการ
รักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

  แนวทางที่ 3 สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งและความสามัคคีของหมู่บ้าน เปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหา 
ความต้องการและก าหนดนโยบาย กฎระเบียบ
ของชุมชน เพื่อความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยของชุมชนร่วมกัน 

 

 6.2 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมคัรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) กลุ่มอาสาสมัครดับ
ไฟป่ า แพทย์ ฉุก เฉิน  โด ยให้ การสนับสนุ น
งบประมาณและสิ่งจูงใจในการด าเนินกิจกรรม 
การมีจิตอาสาของประชาชน เพื่อป้องกันดูแล
ความสงบเรียบร้อยและภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น 

 

  แนวทางที่ 2 พัฒนา ปรับปรุงระบบและเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ
ปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพียง ทั้ งในด้าน
บุ คลากร งบประมาณ  เครื่อ งมื อ  อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการและ
บรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ที ่ กลยทุธ ์ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์
 6.3 การป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุข และปญัหา
แรงงานต่างด้าว 

แนวทางที่ 1 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุข เช่น โรงเรียน วัด 
องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชน
ในท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และด าเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง 

การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและการ
รักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

  แนวทางที ่2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติด อบายมุขและ
ปัญหาแรงงานต่างด้าว ภายในชุมชน ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างเป็นระบบ 

 

  แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว และ
การให้ สิทธิของคนพื้ นที่ สู ง ให้ มีสิทธิตามที่
กฎหมายก าหนด ตลอดจนเตรียมความพรอ้ม เฝ้า
ระวังผลกระทบ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จากแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบ
ตามกฎหมาย 

 

7 7.1 พัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากร
ท้องถิ่น 

แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ในการปฏิบัติงาน การบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชน
มีความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและ
จังหวัด 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

  แนวทางที่ 2 เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 
รักษาวินัยและธรรมาภิบาลที่ ยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก สร้างขวัญ ก าลังใจและทัศนคติ
ที่ดีของบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับในการให้บริการ
ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ที ่ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์
 7.2 พัฒนา

ประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

แนวทางที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและ
การให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
และความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึง
ความต้องการของประชาชน 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

  แนวทางที่ 2 พัฒนากลไกการท างานท่ีเข้มแข็งและโปร่งใส โดย
อาศัยความร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลงความ
ร่วมมือ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะของผู้รับบริการเป็นหลัก ภายใต้การ
ตัดสิน ใจที่ ยึดหลักคุณ ธรรมจริยธรรม การ
รับผิ ดชอบ ต่ อส่ วน รวม  การพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากประชาชน  และปฏิ บั ติ ตา ม
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง มี การ เปิ ด เผยข้อมู ล
หน่วยงานตามกฎหมาย 

 

  แนวทางที่ 3 จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการให้บริการเพื่อ
เตรียมความพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 

 7.3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาค ส่วน
ในการตรวจสอบ
ควบคุม 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
จากชุมชน กลุ่มองค์กร หน่วยงานและผู้มีส่วนได้
เสียจากการด าเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่น 
และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นในการก าหนดบทบัญญัติกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วน
ต่างๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล 

 

  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
องค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนด และการ
เปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานเพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า | 40 
 

ส่วนที่ ๓ 
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

(Performance Indicators) 
 

        ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหางดงได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่า 
และผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของ 
การปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดย
รูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลหางดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบ
การติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้ 

 ๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

        เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ 
ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) 
กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์ การ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้นตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไป เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้
การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (keystakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะ
เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้
ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning 
system) เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรือ
อาจมีการประเมินแนวลึก (in–depthevaluation) เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น 

 ๒. ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

   ๒.๑ ท าให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไม่
ส าเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่ 

 ๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม
เหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ทันต่อเหตุการณ์หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม  
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ต่อไปประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 ๒.๓ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีข้ึน 
 ๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา
ในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก้ไขข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็น
เครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

 ๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

   ๓.๑ เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
   ๓.๒ เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
   ๓.๓ เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ 

 ๔. ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

   ๔.๑ ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
   ๔.๒ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
   ๔.๓ ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
   ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 
 ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

 ๔.๑ การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้ 

   (๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ดังนี้ 
   ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน) 
      ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน) 

   (๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
      ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน) 
      ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕ คะแนน) 

   (๓) การน าแผนไปปฏิบัติ 
      ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การด าเนินโครงการ (๕ คะแนน) 
      ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕ คะแนน) 

 ๔.๒ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้ 
   คะแนน ๓๐ คะแนน = ดีมาก 
   คะแนน ๒๕ คะแนนขึน้ไป = พอใช้ 
   ต่ ากว่า ๒๐ = ต้องปรับปรุง 
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 ตัวบ่งช้ีที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 เกณฑ์ตัวช้ีวัด : มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
    ► มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน 

    ► มีการด าเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอนได้ ๔ คะแนน 

    ► มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอนได้ ๓ คะแนน 

    ► มีการด าเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม  5 
คะแนนที่ได้  5 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ✓) 

1 คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ 
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา 
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ 
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือ 
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น า
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

✓ 

2 คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา ✓ 
3 คณะกรรมการได้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 

และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 

✓ 

4 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ✓ 
5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น ✓ 
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ ✓ 
7 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ✓ 
8 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ ✓ 
9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ ✓ 

10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน ✓ 
มีการด าเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

► ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน  ได้ ๕ คะแนน 

► ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน 

► ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน 

► ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม  5 
คะแนนที่ได้  5 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

การประเมินคุณภาพของแผน 100 คะแนน 5 

 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ของเทศบาลต าบลหางดง 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 25 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 
๓.๑ วิสัยทัศน์ (5) (5) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม 100 100 
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เกณฑ์ตัวช้ีวัด : มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
►มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้ ๕ คะแนน 
►มีการด าเนินการ ๘ - ๙ ขั้นตอน   ได้ ๔ คะแนน 
►มีการด าเนินการ ๖ - ๗ ขัน้ตอน   ได้ ๓ คะแนน 
►มีการด าเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คะแนนเต็ม  5 
คะแนนที่ได้  5 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ✓) 

1 ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคม ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒ / ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓ 

2 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน ✓ 
3 มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนว

ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 

✓ 

4 มีการทบทวนแผนพัฒนา ✓ 
5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น ✓ 
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา ✓ 
7 มีการจัดล าดับความสาคัญของโครงการ ✓ 
8 มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่าง 

แผนพัฒนา 
✓ 

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา ✓ 
10 มีการน าเสนอสภาฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ ✓ 
11 ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม 

ก่อนปีงบประมาณถัดไป 
✓ 

มีการด าเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด : มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
     ►ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน  ได้ ๕ คะแนน 
     ►ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน 
     ►ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน 
     ►ประเด็นการพิจารณาต่ากว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม  ๕ 
คะแนนที่ได้  ๔  

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา 
เพ่ือความสอดคล้องของ 
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

95 คะแนน 4 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 9 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 9 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 60 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 3 3 
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

๕ 5 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (๔ปี) 

๓ 3 

๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 4 
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 
๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง 3 3 
๕.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ปีทุกโครงการ 5 5 
๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

5 5 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ 4 4 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ 5 5 
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.๐๓ และ  
แบบ ยท. ๐๔ 

3 3 

รวม 100 98 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕  :  การด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน : การด าเนินโครงการ   คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

►ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐  ได้ ๕ คะแนน 
►ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้ ๔ คะแนน 
►ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ขึ้นไป   ได้ ๓ คะแนน 
►ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม  ๕ 
คะแนนที่ได้  ๓  

การด าเนินการ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ๑80   
การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ระหว่างตุลาคม ๒๕๖0 ถึงกันยายน ๒๕๖๑) 

37 21 - 

หมายเหตุ : ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๖: ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

►ไม่มีผลกระทบ   ได้ ๕ คะแนน 
►มีผลกระทบ ๑ โครงการ  ได้ ๔ คะแนน 
►มีผลกระทบ ๒ - ๓ โครงการ  ได้ ๓ คะแนน 
►มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม  ๕ 
คะแนนที่ได้  ๕  
 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน 
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561) 

37 ไม่มีผลกระทบ 5 

 
๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 5 
2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 5 5 
3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 5 
4 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 4 
5 การด าเนินโครงการ 5 - 
6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 30 24 
 
ข้อคิดเห็น 

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ๒4 คะแนน โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การด าเนินโครงการ ได้ - คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
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ส่วนที ่4 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตาม และ
ประเมินผลเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่า และ
ผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการ 
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงานเพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลหางดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบติดตาม
และประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ: ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และการติดตามและ
ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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แบบท่ี ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓ - 

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓ 
- 

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ✓ 
- 

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓ 
- 

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓ 
- 

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

✓ 
 
- 

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล ✓ 
- 

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ✓ 
- 

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

✓ 
 
- 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓ 
 
- 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓ 
 
- 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓ 
- 

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓ 
- 
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ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓ - 

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓ 
- 

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓ 
- 

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓ 
- 

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓ 
- 

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ ✓ 
- 
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แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง : แบบท่ี ๒ แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ระยะ 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลหางดง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
๑.๒ รายงานผลการด าเนินงาน ระยะ 12 เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖0 – กันยายน ๒๕๖๑) 

 

ส่วนที่ ๒ การติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

การติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖0 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) 

 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 
จ านวนโครงการ 

ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 3 13 2 9 18 78 23 13 
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - - - - 8 100 8 4 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 25 - - 3 75 4 2 

4. ด้านการศาสนาศลิปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1 11 - - 8 89 9 5 

5. ด้านการศึกษาและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

20 28 - - 52 72 72 40 

6. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม 

- - - - 10 100 10 6 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 4 7 6 11 44 81 54 30 
รวม 29 84 8 20 143 79 180 100 
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แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ระยะ 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหางดง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
๑.๒ รายงานผลการด าเนินงานระยะ  12 เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖0 - กันยายน ๒๕๖1) 

 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวน

โครงการที่
ปรากฏอยู่ใน

แผน 

ด าเนินการ 
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 23 3 2 18 
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 8 - - 8 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 1 - 3 

4. ด้านการศาสนาศลิปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

9 1 - 8 

5. ด้านการศึกษาและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

72 20 - 52 

6. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม 

10 - - 10 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 54 4 6 44 
รวม 180 29 8 143 
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การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓ / ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓ / ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 
6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ไดก้ าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหางดงเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหางดงจึงได้ด าเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่จะต้องรายงานผลและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบและเป็นข้อมูล 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ของเทศบาลต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 25 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 
๓.๑ วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (๑๐) 
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (5) (๕) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (๑๓) 
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (๘) 
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (๑๕) 

รวม 100 96 
 
๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 
๒๐ ข้อ ๔.๓ วรรค ๓ ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการโดยได้ด าเนินการติดตามตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้ 
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สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔) 
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 10 10 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 
๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ (3) (3) 
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (5) 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่อง
กับระยะเวลา (๔ปี) 

(3) (3) 

๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

(4) (4) 

๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5) 
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปียอ้นหลังตามความเป็นจริง (3) (3) 
๕.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๔ปีทุก
โครงการ 

(5) (5) 

๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (5) 

๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท า
โครงการ 

(4) (4) 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ (5) (4) 
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4) 
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓
และ แบบ ยท. ๐๔ 

(3) (3) 

รวม 100 98 
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ส่วนที่ ๕ 
ผลการติดตามและประเมินด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความ
ต้องการประชาชน เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่ม
โครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันเพ่ือให้การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหางดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลต าบลหางดงจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบ e-plan และได้น าข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าว 
มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
การวางแผน 
     เทศบาลต าบลหางดง ได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตาม
กระบวนการที่บญัญัตไิว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรบัฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป  
     เทศบาลต าบลหางดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

23 12,210,000 11 1,490,000 11 220,000 11 220,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

8 590,000 8 590,000 8 590,000 8 590,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ 4 90,000 4 90,000 4 90,000 4 90,000 

http://www.dla.go.th/
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บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

9 1,450,000 7 490,000 7 490,000 8 540,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

72 37,885,000 53 22,398,000 53 22,398,000 53 22,398,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและการรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ในชุมชน 

10 5,891,050 7 101,000 7 101,000 7 101,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ที่ด ี

54 17,352,800 15 325,000 15 325,000 15 325,000 

รวม 180 75,468,850 105 25,484,000 105 24,214,000 106 24,264,000 

 
การจัดท างบประมาณ 
โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบญัญัติงบประมาณ จ านวน 95 โครงการ งบประมาณ 41,255,590 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 8 4,191,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 20,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 1 20,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบืสานศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

5 720,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 52 21,839,850 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

5 80,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี 23 14,384,240 

รวม 95 41,255,590 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลหางดง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จ านวนเงิน 17,175,239 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 29 โครงการ จ านวนเงิน 
16,032,699 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

5 933,500.00 3 649,500.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 16,980.00 1 16,980.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1 457,342.50 1 457,342.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 20 13,071,806.46 20 13,071,806.46 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 10 2,695,610.00 4 1,837,070.00 

รวม 37 17,175,238.96 29 16,032,698.96 

 
 
    รายละเอียดโครงการในเทศบญัญัติงบประมาณเทศบาลต าบลหางดง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มดีังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนนิงาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ท่ี 
5 ต.หางดง 

 
444,000.00 444,000.00 ฏีกา401/61 

ลว.27 ก.พ.
61 

27/02/
2561 

1 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 2  
ต.หางดง 

 
167,000.00 167,000.00 ฏีกา358/61  

ลว.9 ก.พ.60 
09/02/
2561 

1 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

ปรับปรุงแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ท่ี 
9 ต าบลหางดง 

 
258,000.00 256,000.00 ร้านทองจิตต์

ก่อสร้าง/ 
จ.6/2561 

28/12/
2560 

30 
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

จ้างท าป้าย
พร้อมติดตั้ง 

 
27,000.00 27,000.00 เวียงภูพิงค์/

214/2561 
08/06/
2561 

7 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

 ่ก่อสร้างผนัง
กั้นห้องอาคาร
ส านักงาน กอง
ช่าง ทต.หางดง 
หมู่ท่ี 3 ต.หาง
ดง 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

39,500.00 39,500.00 บันทึกตกลง
การจ้าง 
34/2562 
ลว.22ต.ค.
2561 (นาย
ชัยพร เจริญ
ราช) 

09/11/
2561 

45 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
มลภาวะด้าน
สิ่งแวดล้อม 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 5,880.00 526/61  
ลงวันท่ี 19 
เมษายน 
2561 

19/04/
2561 

1 

  6,600.00 
527/61  
ลงวนัท่ี 19 
เม.ย 61 

19/04/
2561 

1 

  4,500.00 
528/61  
ลงวันท่ี 19 
เม.ย 61 

19/04/
2561 

1 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการพิธี
ท าบุญเปิด
อาคารเรียน
โรงเรียน
เทศบาล 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

470,000.00 24,084.50 ฎีกา
743/2561 
ลว.11มิ.ย.
2561 

11/06/
2561 

1 

  9,900.00 

ฎีกา
836/2561 
ลว.10ก.ค.
2561 

10/07/
2561 

1 

  25,000.00 
ฎีกา835/61 
ลว.10ก.ค.
2561 

10/07/
2561 

1 

  9,800.00 
ฎีกา834/61 
ลว.10ก.ค.
2561 

10/07/
2561 

1 

  8,500.00 
ฎีกา843/61 
ลว.11ก.ค.61 

11/07/
2561 

1 
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  45,000.00 
ฎีกา841/61 
ลว.11ก.ค.61 

11/07/
2561 

1 

  18,000.00 
ฎีกา837/61 
ลว.11ก.ค.61 

11/07/
2561 

1 

  15,000.00 
ฎีกา845/61 
ลว.11ก.ค.61 

11/07/
2561 

1 

  9,900.00 
ฎีกา842/61 
ลว.11ก.ค.61 

11/07/
2561 

1 

  31,520.00 
ฎีกา846/61 
ลว.11ก.ค.61 

11/07/
2561 

1 

  42,800.00 
ฎีกา838/61 
ลว.11ก.ค.61 

11/07/
2561 

1 

  117,000.00 
ฎีกา844/61 
ลว.11ก.ค.61 

11/07/
2561 

1 

  63,000.00 
ฎีกา840/61 
ลว.11ก.ค.61 

11/07/
2561 

1 

  25,000.00 
ฎีกา839/61 
ลว.11ก.ค.61 

11/07/
2561 

1 

  4,900.00 
ฎีกา855/61 
ลว.12ก.ค.61 

12/07/
2561 

1 

  4,500.00 
ฎีกา854/61 
ลว.12ก.ค.61 

12/07/
2561 

1 

  1,710.00 
ฎีกา856/61 
ลว.12ก.ค.61 

12/07/
2561 

1 

  1,728.00 
ฎีกา853/61 
ลว.12ก.ค.61 

12/07/
2561 

1 

8. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

60,000.00 4,500.00 น10/61 ลว.
6ต.ค.60 

06/10/
2560 

1 

  4,500.00 
น.68/61 ลว.
6พ.ย.60 

06/11/
2560 

1 

  4,500.00 
น99/61ลว.7
ธ.ค.60 

07/12/
2560 

1 

  4,500.00 
น.134/61ลว.
5 ม.ค.61 

05/01/
2561 

1 

  4,500.00 
น162/61 
ลว.8ก.พ. 61 

08/02/
2561 

1 

  4,500.00 
น.184/61 
ลว.2 มี.ค 61 

02/03/
2561 

1 
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  4,500.00 
น.219/61 
ลว.3เม.ย.61 

03/04/
2561 

1 

  4,500.00 
น.242/61 
ลว.7พ.ค.
2561 

07/05/
2561 

1 

  4,500.00 
น.267/61 
ลว.4มิ.ย.61 

04/06/
2561 

1 

  4,500.00 
น.295/61 
ลว.3ก.ค.
2561 

03/07/
2561 

1 

  4,500.00 
น.320/61 
ลว.6ส.ค.
2561 

06/08/
2561 

1 

  4,500.00 
น. 1052 /61 
ลว.10ก.ย.
2561 

10/09/
2561 

1 

9. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

6,900,000.00 189,800.00 น.8/61 ลว.1
ต.ค.60 

01/10/
2560 

1 

  359,000.00 
ฎีกา25/61 
ลว.6ต.ค.60 

06/10/
2560 

1 

  189,800.00 
น.66/61 ลว.
6พ.ย.60 

06/11/
2560 

1 

  358,800.00 
ฎีกา89/61 
ลว.6พ.ย.60 

06/11/
2560 

1 

  187,900.00 
น.97/61 ลว 
7 ธ.ค.60 

07/12/
2560 

1 

  357,800.00 
ฎีกา172/61 
ลว.7 ธ.ค.60 

07/12/
2560 

1 

  186,500.00 
น.132/61 
ลว.5ม.ค.61 

05/01/
2561 

1 

  357,700.00 
ฎีกา 267/61 
ลว.5 ม.ค.61 

05/01/
2561 

1 

  185,800.00 
น.160/61 
ลว.7 ก.พ.61 

07/02/
2561 

1 

  356,700.00 
ฎีกา 357/61 
ลว.7 ก.พ. 61 

07/02/
2561 

1 

  184,600.00 
น.185/61 
ลว.2 มี.ค.61 

02/03/
2561 

1 

  356,100.00 ฎีกา 430/61 02/03/ 1 
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2 มี.ค.61 2561 

  184,000.00 
น.217/61 
ลว.3เม.ย.
2561 

03/04/
2561 

1 

  356,000.00 
ฎีกา517/61 
ลว.3เม.ย.
2561 

03/04/
2561 

1 

  182,000.00 
น.240/61 
ลว.7พ.ค.
2561 

07/05/
2561 

1 

  358,000.00 
ฎีกา608/61 
ลว.7พ.ค.
2561 

07/05/
2561 

1 

  179,100.00 
น.266/61 
ลว.4 มิ.ย.
2561 

04/06/
2561 

1 

  359,400.00 
ฎีกา
725/2561 
ลว.4มิ.ย.61 

04/06/
2561 

1 

  177,200.00 
น.294/2561 
ลว.3ก.ค.
2561 

03/07/
2561 

1 

  359,200.00 
ฎีกา826/61 
ลว.3ก.ค.61 

03/07/
2561 

1 

  176,500.00 
น.318/2561 
ลว.6ส.ค.
2561 

06/08/
2561 

1 

  359,300.00 

ฎีกา
931/2561 
ลว.6ส.ค.
2561 

06/08/
2561 

1 

  200,000.00 

ฎีกา
22/2561 
ลว.30ส.ค.
2561 (โอน
ลด) 

30/08/
2561 

1 

  358,500.00 

ฎีกา
1031/2561 
ลว.3ก.ย.
2561 

03/09/
2561 

1 

  175,800.00 
น.344/2561 
ลว.3ก.ย.

03/09/
2561 

1 
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2561 

10. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,622,400.00 41,600.00 น.9/61 ลว.6
ต.ค.60 

06/10/
2560 

1 

  63,200.00 
ฎีกา26/61 
ลว.6ต.ค.60 

06/10/
2560 

1 

  41,600.00 
น.67/61 ลว.
6พ.ย.60 

06/11/
2560 

1 

  64,000.00 
ฎีกา88/61 
ลว.6พ.ย.60 

06/11/
2560 

1 

  41,600.00 
น.98/61 ลว.
7ธ.ค.2560 

07/12/
2560 

1 

  65,600.00 

ฎีกา
173/2561 
ลว.7ธ.ค.
2560 

07/12/
2560 

1 

  40,000.00 
น.133/2561 
ลว.5ม.ค.
2561 

05/01/
2561 

1 

  66,400.00 

ฎีกา
268/2561 
ลว.5ม.ค.
2561 

05/01/
2561 

1 

  40,000.00 
น.161/2561 
ลว.7ก.พ.
2561 

07/02/
2561 

1 

  64,800.00 

ฎีกา
356/2561 
ลว.7ก.พ.
2561 

07/02/
2561 

1 

  40,000.00 
น.186/2561 
ลว.2มี.ค.
2561 

02/03/
2561 

1 

  64,800.00 

ฎีกา
431/2561 
ลว.2มี.ค.
2561 

02/03/
2561 

1 

  40,000.00 

ฎีกา
218/2561 
ลว.3เม.ย.
2561 

03/04/
2561 

1 
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  65,600.00 

ฎีกา
518/2561 
ลว.3เม.ย.
2561 

03/04/
2561 

1 

  45,600.00 
น.241/2561 
ลว.7พ.ค.
2561 

07/05/
2561 

1 

  70,400.00 

ฎีกา
609/2561 
ลว.7พ.ค.
2561 

07/05/
2561 

1 

  46,400.00 
น.268/2561 
ลว.4มิ.ย.
2561 

04/06/
2561 

1 

  71,200.00 

ฎีกา
726/2561 
ลว.4มิ.ย.
2561 

04/06/
2561 

1 

  46,400.00 
น.296/2561 
ลว.3ก.ค.
2561 

03/07/
2561 

1 

  70,400.00 

ฎีกา
827/2561 
ลว.3ก.ค.
2561 

03/07/
2561 

1 

  71,200.00 

ฎีกา
932/2561 
ลว.6ส.ค.
2561 

06/08/
2561 

1 

  47,200.00 
น.319/2561 
ลว.6ส.ค.
2561 

06/08/
2561 

1 

  47,200.00 
น.345/2561 
ลว.3ก.ย.
2561 

03/09/
2561 

1 

  71,200.00 

ฎีกา
1030/2561 
ลว.3ก.ย.
2561 

04/09/
2561 

1 

11. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เงินสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ

รายได้จัดเก็บ
เอง 

160,000.00 160,000.00 ฎีกา123/61 
ลว.24พ.ย.60 

24/11/
2560 

1 
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ท้องถิ่นหรือ
พืน้ท่ีเทศบาล
ต าบลหางดง 

12. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

เงินสมทบ
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 20,000.00 ฎีกา
935/2561 
ลว.6ส.ค.
2561 

06/08/
2561 

1 

13. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
ของโรงเรียน
เทศบาล 
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์) 
1.ค่าอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

3,224,000.00 700,900.00 ฎีกา98/61 
ลว.8พ.ย.60 

08/11/
2560 

1 

  929,100.00 
ฎีกา298/61 
ลว.23ม.ค.61 

23/01/
2561 

1 

14. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
ของโรงเรียน
เทศบาล 
หางดงฯ  
2.ค่าส่งเสริม
ศักยภาพการ
จัดการศึกษา
ท้องถิ่น 
(2.1ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

16,800.00 7,200.00 ฎีกา298/61 
ลว.23ม.ค.61 

23/01/
2561 

1 

15. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
ของโรงเรียน
เทศบาล 
หางดงฯ  
2.ค่าส่งเสริม
ศักยภาพการ
จัดการศึกษา

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000.00 100,000.00 ฎีกา298/61 
ลว.23ม.ค.61 

23/01/
2561 

1 
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ท้องถิ่น
(2.2พัฒนา/
ปรับปรุง
ห้องสมุด
โรงเรียน) 

16. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
ของโรงเรียน
เทศบาล 
หางดงฯ  
2.ค่าส่งเสริม
ศักยภาพการ
จัดการศึกษา
ท้องถิ่น
(2.3การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000.00 50,000.00 ฎีกา298/61 
ลว.23ม.ค.61 

23/01/
2561 

1 

17. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
ของโรงเรียน
เทศบาล 
หางดงฯ 3.
ส่งเสริม
ศักยภาพการ
จัดการศึกษา
ของท้องถิ่น 
(ค่า
ปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียน
ยากจน) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

29,000.00 14,500.00 ฎีกา98/61 
ลว.8พ.ย.60 

08/11/
2560 

1 

18. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
ของโรงเรียน
เทศบาล 
หางดง
(ประชาคม
สร้างสรรค์) 4.
การจัดการ
ศึกษาต้ังแต่

รายได้จัดเก็บ
เอง 

2,829,150.00 41,000.00 ฎีกา98/61 
ลว.8พ.ย.60 

08/11/
2560 

1 
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ระดับอนุบาล
จนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

  1,061,750.00 
ฎีกา122/61 
ลว.22พ.ย.60 

22/11/
2560 

1 

19. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ค่าจัดการเรียน 
การสอน (ราย
หัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
หางดง 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,300.00 100,300.00 ฎีกา121/61 
ลว.22พ.ย.60 

22/11/
2560 

1 

20. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ค่าอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียน -  
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลหางดง 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

236,000.00 53,320.00 ฎีกา103/61 
ลว.15พ.ย.60 

15/11/
2560 

1 

  70,680.00 
ฎีกา297/61 
ลว.23ม.ค.61 

23/01/
2561 

1 

21. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ทัศนศึกษานอก
สถานท่ีของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลหางดง 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 300.00 ฎีกา355/61 
ลว.6ก.พ.
2561 

06/02/
2561 

1 

22. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ค่าอาหารเสริม 
(นม) นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลหางดง 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

113,100.00 9,791.04 ฎีกา192/61 
ลว.19ธ.ค.
2560 (ต.ค.-
พ.ย.2560) 

02/10/
2560 

1 

  7,751.24 
ฎีกา259/61 
ลว.3ม.ค.
2561 

01/12/
2560 

1 

  8,159.20 
ฎีกา345/61 
ลว.2ก.พ.
2561 

01/01/
2561 

1 

  8,159.20 
ฏีกาา434/61
ลว.6 มี.ค.61 

06/03/
2561 

1 

  21,480.52 
ฎีกา516/61 
ลว. 3 เม.ย.61 

03/04/
2561 

1 

  4,895.52 
ฎีกา745/61 
ลว.11 มิ.ย.61 

11/06/
2561 

1 
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  8,703.34 
ฏีกา887/61 
ลว. 1 ส.ค.61 

01/08/
2561 

1 

  8,290.80 
ฎีกา938/61 
ลว.8 ส.ค 61 

08/08/
2561 

1 

  9,119.88 
ฎีกา
1076/61 
ลว. 

 1 

23. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ค่าอาหารเสริม 
(นม) นักเรียน
โรงเรียน
เทศบาลหางดง 
(ประชาคม
สร้างสรรค์) 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,544,500.00 128,704.80 ฎีกา192/61 
ลว.19ธ.ค.
2560 (ต.ค.-
พ.ย.2560) 

02/10/
2560 

1 

  101,891.30 

ฎีกา259/61 
ลว.3ม.ค.
2561 (ธ.ค.
2560) 

01/12/
2560 

1 

  107,254.00 

ฎีกา345/61 
ลว.2ก.พ.
2561 (ม.ค.
2561) 

01/01/
2561 

1 

  107,254.00 
ฏีกา434/61
ลว.6 มี.ค.61 

06/03/
2561 

1 

  282,364.90 
ฏีกา516/61 
ลว.3 เม.ย61 

03/04/
2561 

1 

  77,841.40 
ฏีกา745/61 
ลว.11 มิ.ย.61 

11/06/
2561 

1 

  124,776.54 
ฏีกา887/61 
ลว.1 ก.ค.61 

07/11/
2561 

1 

  118,045.20 
ฏีกา938/61 
ลว.8 ส.ค.61 

08/08/
2561 

1 

  129,849.72 
ฏีกา
1076/61ลว.
18 ก.ย.61 

18/09/
2561 

1 

24. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ค่าอาหารเสริม 
(นม) นักเรียน
สังกัด
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 
นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ทรายมูล ระดับ

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

467,600.00 34,742.40 ฎีกา192/61 
ลว.19ธ.ค.
2560 (ต.ค.-
พ.ย.2560) 

02/10/
2560 

1 
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อนุบาล และ
ระดับประถม
ศึกษาปีท่ี 1-6 

  30,004.80 

ฎีกา259/61 
ลว.3ม.ค.
2561 (ธ.ค.
2560) 

01/12/
2560 

1 

  31,584.00 

ฎีกา345/61 
ลว.2ก.พ.
2561 (ม.ค.
2561) 

01/01/
2561 

1 

  31,584.00 
ฎีกา434/61 
ลว. 6 มี.ค.61 

06/03/
2561 

1 

  89,467.20 
ฏีกา516/61 
ลว.3 เม.ย.61 

03/04/
2561 

1 

  18,529.28 
ฏีกา745/61 
ลว.11 มิ.ย61 

11/06/
2561 

1 

  36,617.70 
ฏีกา887/61 
ลว.1 ส.ค 61 

01/08/
2561 

1 

  38,795.68 
ฏีกา
1076/61 
ลว.19 ก.ย.61 

19/09/
2561 

1 

  35,268.80 
ฏีกา938/61 
ลว 8 ส.ค 61 

08/08/
2561 

1 

25. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ค่าใช้จ่าย
โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 25,580.00 678/61 25/05/
2561 

1 

  4,350.00 

ฎีกา791/61 
ลว27 มิ.ย.
61(โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมพิษสุนัข
บ้า) 

27/06/
2561 

1 

26. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ (การ
จักสานหวดน่ึง
ข้าว ด้วยไม้ไผ่) 
- อุดหนุนชมรม
ผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบล

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

16,000.00 16,000.00 ฎีกา934/61 
ลว.6ส.ค.61 

06/08/
2561 

1 
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หางดง 

27. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
กายภาพบ าบัด 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000.00 30,000.00 ฎีกา
1121/61 
ลว.28 ก.ย.61 

28/09/
2561 

1 

28. ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ด้านการบริหาร
และการบริการ
ของกอง
การศึกษา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

16,000.00 16,000.00 ฎีกา305/61 
ลว.25ม.ค.
2561 

25/01/
2561 

1 

29. ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

จัดซ้ือ
เครื่องปรับอาก
าศ ชนิดตั้งพื้น
หี้อชนิดแขวน
(มีระบบฟอก
อากาศ)ขนาด 
48,000 บีทียู 
พร้อมติดตั้ง 

รายได้จัดเก็บ
เอง 

447,200.00 447,200.00 ซ.2/2561 /
นายมงคล ศรี
ปัญญาวิญญู 

22/11/
2561 

30 

30. ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ด้านการบริหาร
การบริการของ
ส านักปลัด 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

7,168,700.00 8,990.00 ฎีกา359/61 
ลว.12ก.พ.61 
(เครื่องโทรสาร) 

12/02/
2561 

1 

  21,000.00 

ฎีกา534/61 
ลว.20เม.ย.61 
(เครื่องปรับอา
กาศชนิดติด
ผนัง ขนาด
18,000บีทียู) 

20/04/
2561 

1 

  28,000.00 

ฎีกา534/61 
ลว.20เม.ย.61 
(เครื่องปรับอา
กาศชนิดติด
ผนัง ขนาด
24,000บีทียู) 

20/04/
2561 

1 

  33,940.00 

ฎีกา655/61 
ลว.23พ.ค.
2561 
(ครุภัณฑ์
ส านักงาน
ประจ าห้อง
ประชุมย่อย

23/05/
2561 

1 
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และห้องรับรอง
เทศบาล 
จ านวน3
รายการ) 

  447,200.00 
ฎีกา174/61 
ลว.13ธ.ค.
2560 

13/12/
2560 

1 

  26,000.00 

ฎีกา654/61 
ลว.22พ.ค.
2561 (จ้าง
ติดตั้งผ้าม่าน
พร้อมอุปกรณ์) 

22/05/
2561 

1 

  27,000.00 

ฎีกา744/61 
ลว.11มิ.ย.61 
(จ้างท าป้าย
พร้อมติดตั้ง5
ป้าย) 

11/06/
2561 

1 

  170,300.00 

ฎีกา266/61 
ลว.3 ม.ค.
61(โคมพาร์
โคมฟลัดไลท์
และ
คอนโทรลเลอร์
) 

03/01/
2561 

1 

  359,940.00 
ฎีกา299/61 
ลว.23 ม.ค.60 
(TV 65 น้ิว) 

23/01/
2560 

1 

  109,000.00 

ฏีกา299/61 
ลว23 ม.ค.61 
(TV ขนาด 75 
น้ิว) 

23/01/
2561 

1 

  478,000.00 

ฎีกา724/61 
ลว4มิ.ย.61 
(จอรับภาพ
ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาดเส้น
ทแยงมุม 250 
น้ิว) 

04/06/
2561 

1 

  19,000.00 

ฎีกา270/61 
ลว12 ม.ค.60 
(ถังต้มน้ าไฟฟ้า
ขนาด 18 
ลิตร) 

12/01/
2560 

1 
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  8,700.00 
ฎีกา348/61 
ลว6 ก.พ.61 
(เลื่อยยนต์) 

06/02/
2561 

1 

  7,700.00 ฎีกา309/61 
29/01/
2561 

1 

  20,700.00 

ฎีกา688/61 
ลว30 พ.ค.61 
(คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
งาน
ประมวลผล) 

30/05/
2561 

1 

31. ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

โครงการอบรม
ประวัติศาสตร์
ชาติไทยและ
บุญคุณของ
พระมหา 
กษัตริย์ไทย 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000.00 4,800.00 ฎีกา
1066/2561 
ลว.18ก.ย.
2561 

18/09/
2561 

1 

  4,000.00 

ฎีกา
1073/2561 
ลว.18ก.ย.
2561 

18/09/
2561 

1 

32. ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

เลื่อยยนต์ 
 

8,700.00 8,700.00 นายสิโรจน์ 
ภัทรพลเมือง/
127/2561 

24/01/
2561 

7 

33. ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

ถังต้มน้ าไฟฟ้า 
ขนาด 18 ลิตร 
(28 ซม.) 

 
19,000.00 19,000.00 ร้านเชียงฮง/

104/2561 
05/01/
2561 

7 

34. ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

 ีUHD 4k 
UTRA HD 
Smart TV 
ขนาด 65 น้ิว 

 
359,940.00 359,940.00 บริษัทเทคนิค 

เซ็นเตอร์  
ไทยแลนด์ 
จ ากัด/ 
ซ.5/2561 

12/01/
2561 

60 

35. ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก 
(Lnkjet) 

 
7,700.00 7,700.00 ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด คอมซัพ
พอร์ท/
122/2561 

22/01/
2561 

7 

36. ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กส าหรับ
งานส านักงาน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

16,000.00 16,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด คอมซัพ
พอร์ท/
106/2561 

09/01/
2561 

7 

37. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 เพิ่ม รายได้จัดเก็บ 55,000.00 46,800.00 ฎีกา 24/09/ 1 
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การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

ประสิทธิภาพ
ด้านการบริหาร
และการบริการ
ของกองช่าง 

เอง 1033/61 ลว
24ก.ย.61 
(เครื่องปรับ 
อากาศ) 

2561 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
เทศบาลต าบลหางดง หางดง จ.เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

23.0 12.21 8.0 4.19 5.0 0.93 3.0 0.65 2.0 0.48 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

8.0 0.59 1.0 0.02 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.0 0.09 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 0.02 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การอนุรักษฟ์ื้นฟูและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

9.0 1.45 5.0 0.72 1.0 0.46 1.0 0.46 1.0 0.46 

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

72.0 37.88 52.0 21.84 20.0 13.07 20.0 13.07 20.0 13.07 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การป้องกันบรรเทา
สาธารณภยัและการ
รักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

10.0 5.89 5.0 0.08 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

54.0 17.35 23.0 14.38 7.0 2.22 4.0 1.84 4.0 1.84 
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ส่วนที ่๖ 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รวมทั้งต าบล อ าเภอ ในปัจจุบันการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก
และภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 
 
๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
         เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ การ 
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

         ๑.๑ โอกาส (O : Opportunity) 

O1 มีการจัดตั้งตลาดสดเทศบาลต าบลหางดง ท าให้ราษฎรในท้องถิ่นมีช่องทางในการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น และมีการต่อยอดในการสร้างรายได้ และลดรายจ่ายของ
ประชาชน 

O2 ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เช่น เงินอุดหนุนจากราชการ
ส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค เป็นต้น 

O3 สภาพสังคมยังมีความเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท แต่ยังท าให้ชุมชนเกิดความอบอุ่น เกื้อกูล
ช่วยเหลือกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน หรือเหมือนเครือญาติ หรือเหมือนพี่น้องกัน 

O4 รัฐบาลให้ความส าคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และยาเสพติด 

O5 รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรต่างๆ และผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการรวมตัวภายใน
ชุมชนเพ่ือรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ที่ชุมชนจะต้องท าร่วมกัน ท าให้เกิดความสามัคคี
มากขึ้น 

O6 หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในพ้ืนที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับเทศบาลเป็นอย่าง
ดี 

O7 ก านันและผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
มูลฐานและกลุ่มแม่บ้านต่างๆ ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี 

 
        ๑.๒ อุปสรรค (T : Threat) 

T1 มีประชากรแฝงจ านวนมาก เนื่องจากมีสถานประกอบการและอยู่ใกล้ตัวเมือง ท าให้มี
ปัญหาด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อมตามมา 

T2 ค่านิยมต่างชาติของประชาชนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปมาก ท าให้วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตที่ดีของท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น 
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T3 การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท หรือเปลี่ยนไปเป็นสังคม
เมืองท าให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากข้ึน 

T4 ประชาชนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสินค้าราคาแพง และการขึ้นราคาน้ ามัน 
ท าให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าครองชีพเพ่ิมมากข้ึน 

T5 จ านวนประชาชนและกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาขอรับบริการมีแนวโน้ม
เพ่ิมจ านวนมากขึ้น เช่น สวัสดิการผู้สูงอายุ การขอความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย หรือ
การร้องเรียน 

 
๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
         เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยง อุปสรรคที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้  

การติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการ
ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength) 

S1 เป็นชุมชนและอ าเภอรอบในของจังหวัดเชียงใหม่ 
S2 มีโครงสร้างพ้ืนฐานค่อนข้างท่ัวถึง 
S3 มีการคมนาคมขนส่งสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศ เอ้ือต่อการรองรับการเจริญเติบโต

ของเชียงใหม่ ทั้งด้านที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม  
S4 มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวล้านนาที่ส าคัญและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
S5 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ซึ่งตั้งตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ     
     พ.ศ. 2540 
S6 มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และเพียงพอในการให้บริการของประชาชน 
S7 มีสื่อประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชน 

ได้รับทราบหลายช่องทาง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เสียงตามสายของ
เทศบาล วิทยุชุมชน วารสารของเทศบาลและเว็บไซต์ของเทศบาล  

S8 มีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าสูง มีวิสัยทัศน์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสามารถ 
ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้ดี  

S9 มีส่วนราชการหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นท่ี อาทิเช่น ที่ว่าการอ าเภอหางดง สถานี 
ต ารวจภูธรหางดง โรงพยาบาลหางดง ฯลฯ 

S10 ระบบบริหารงานที่ดี มีค าสั่งมอบหมายงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน และมีวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง  

S11 พนักงานและลูกจ้างของส านักปลัด ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ ท าให้รู้สภาพของปัญหา 
และสภาพภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่เป็นอย่างดี ท าให้การท างานง่าย และสะดวกสบายขึ้น 

S12 อาคารส านักงาน สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกสามารถเข้าถึงได้สะดวก  
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S13 มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

S14 องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง
อย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

S15 องค์กรมีการแบ่งสายงานการบังคับบัญชาตามล าดับที่ชัดเจน 
S16 เป็นองค์กรหลักที่ท าหน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตอ าเภอหางดง 
S17 มีกฎหมายรองรับการด าเนินงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ 
S18 องค์กรมีทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการด าเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

๒.๒ จุดอ่อน (W : Weakness) 
W1 มีประชาชนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดการขยายตัวของชุมชน 

ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร 
W2 ระบบระบายน้ าและการบ ารุงรักษายังไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ 
W3 ที่ดินส่วนใหญ่เป็นของนายทุนต่างจังหวัด ไม่น าไปใช้ประโยชน์ และปล่อยให้รกร้างว่าง

เปล่า 
W4 การตัด/ขยายถนน ท าให้การรวมตัวของชุมชนยากขึ้น 
W5 งบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น 
W6 ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาไม่สามารถก าหนดห้วงระยะเวลาในการ

ด าเนินการโครงการที่แน่นอนได้ และการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการมีความ
ล่าช้าไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 
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ส่วนที่ ๗ 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   ๑.๑ กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
     (๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการด าเนินการครบ 
ทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓) 
     (๒) แบบที่ ๑ : การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔) 

   ๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน  สรุปได้ดังนี้ 
     (๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๒๗) 

   ๑.๓ ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
     (๑) แบบที่ ๒ : แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔) โดยสรุปได้ดังนี้ 
         ►โครงการที่บรรจุในแผน จ านวน ๑80 โครงการ 

         ►สามารถดาเนินการได้   จ านวน   28 โครงการ 

         ►คิดเป็นร้อยละ 16 
 
๒. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

   ๒.๑ กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้ 
     (๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการด าเนินการ 
ครบทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า ๒๘) 

   ๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน  สรุปได้ดังนี้ 
     (๑) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ ๙๘ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓) 
     (๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ ๔ คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓) 

  ๒.๓ ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (๑) แบบที่ ๓/๑ : แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔) โดยสรุปได้ดังนี้ 
         ►โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ จ านวน ๑80 โครงการ 
         ►โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ  จ านวน   95 โครงการ 

         ►คิดเป็นร้อยละ 5๓ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การด าเนินโครงการ ไม่ได้คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓) 
     (๓) ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๑ 
(รายละเอียดดูส่วนที่ ๕ หน้า ๔๒) 
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๓. ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
   ๓.๑ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     ๓.2 ตัวบ่งชี้ที่  ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ได้ ๕ คะแนนเต็ม
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ  (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓) 
 
๔. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

   ๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เทศบาลต าบลหางดงมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พ้ืนที่ ประชาชน
สามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ผู้บริหารเอาใจใส่ในการท างาน ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องท าให้สามารถผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก คือ มีประชากรแฝงจ านวนมาก เนื่องจากมีสถานประกอบการและอยู่ใกล้ตัวเมือง ท าให้มีปัญหา
ด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อมตามมา การจราจรของถนนบางสายช ารุด และถนนบางสายคับแคบท าให้
สัญจรไป-มา ไม่สะดวก และอาจเกิดอันตรายต่อประชาชนได้ 

   ๔.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

เทศบาลต าบลหางดงมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ มีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าสูง  มีวิสัยทัศน์ รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและสามารถประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้ดี  เป็นองค์กรหลักที่ท าหน้าที่
ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตอ าเภอหางดง  ประชาชน ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ก็มีจุดอ่อน คือ งบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอต่อ
ภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาไม่สามารถก าหนดห้วงระยะเวลาในการ
ด าเนินการโครงการที่แน่นอนได้ และการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 
 
๕. ปัญหา ความต้องการ 

ผลการวิเคราะห์ปัญหา 
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 ปัญหาการจราจรติดขัด 

ลักษณะของปัญหา 
1. ความจุของผิวจราจรไม่เพียงพอ ถนนค่อนข้างคับแคบ และสภาพผิวจราจรบางช่วงช ารุดทรุดโทรม 
2. การขาดแคลนสถานที่จอดรถ  การจอดรถบนผิวจราจรและการขนถ่ายสินค้าบนผิวจราจร  ท าให้เสีย   
    พ้ืนผิวจราจร  รถเคลื่อนตัวได้ช้า  ท าให้เกิดการจราจรติดขัด 
3. ขาดระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน 

ก. จากพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ขับช้ากีดขวางการจราจร   เช่น  สามล้อ จักรยาน ล้อเข็น  การ
จอดรถส่งสินค้า/ผู้โดยสารของรถรับจ้างและการฝ่าฝืนกฎจราจร  เช่น  การขับขี่เร็วกว่าก าหนด แซงในที่  
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คับขันของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ความเร็วสูง  ประมาท  ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร
และสัญญาณไฟจราจร 

ข. จากกลุ่มคนเดินเท้าถนนไม่มีทางเท้าท าให้ต้องเดินบนไหล่ถนนและทางแยกทางข้ามถนนที่ไม่
ปลอดภัย  ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคนเดินเท้าและอุบัติเหตุตามทางแยก 

4. การควบคุมการจราจรไม่ดีพอ 
ก. เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทาง  ป้ายจราจรช ารุด ไม่สมบูรณ์ ไม่ได้มาตรฐาน  สภาพทางด้าน

กายภาพบริเวณทางร่วมและทางแยกไม่เหมาะสม  ได้แก่  รัศมีเลี้ยวแคบไม่สามารถรองรับยานพาหนะที่มี
ขนาดใหญ่ได้  เกิดปัญหาการบังคับเลี้ยว  ช่องทางการจราจรแคบ  เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแยกหลาย
แห่งไม่มีหรือมีแต่ไม่ชัดเจน 

ข. การควบคุมสัญญาณไฟจราจรการควบคุมโดยต ารวจจราจร  มีจ านวนต ารวจจราจร  เครื่องมือ
เครื่องใช้  จ านวนรถต ารวจ/เครื่องมือสื่อสารไม่เพียงพอกับปริมาณการใช้ถนน  ตลอดจนจ านวนสัญญาณไฟ
จราจรไม่เพียงพอ ระบบสัญญาณควบคุมการจราจรอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติยัง ไม่ดีพอ  การจัดจังหวะ
ไฟสัญญาณควบคุมการจราจรและขนาดของเส้นทางการควบคุมโดยใช้เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนถนน   
สัญญาณไฟจราจรมองไม่ชัดเจน  ขาดการบ ารุงรักษา  ต าแหน่งติดตั้งไม่เหมาะสม 

5. งบประมาณไม่เพียงพอ 
 -  การก่อสร้างปรับปรุงถนน  ท่อระบายน้ า  ไม่ได้งบประมาณพร้อมกัน และการท างานไม่ต่อเนื่อง
ท าให้ต้องใช้ระยะเวลานานเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนในการสัญจรและประชาชนที่อาศัยบริเวณนั้นได้รับ
ผลกระทบจากฝุ่นละอองและการก่อสร้างปรับปรุงถนน  ท่อระบายน้ าไม่มีสัญญาณเตือนอาจเกิดอันตรายได้ 

6. ถนนขรุขระ   ผิวการจราจรและทางเท้าไม่ได้มาตรฐาน  ไม่เพียงพอ  ผิวการจราจรภายในเขตเทศบาล
ส่วนใหญ่เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลาดยางแอสฟัลท์และคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.2  ปัญหาน้ าท่วม 

ลักษณะของปัญหา 
1. รางและท่อระบายน้ ามีไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง มีสิ่งกีดขวางอุดตัน หญ้าขึ้นรก ขาดการบ ารุงรักษา 
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ า/ระบบระบายน้ าไม่ได้มาตรฐาน 
2. คลองระบายน้ าตื้นเขิน  มีสิ่งกีดขวางท าให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายของน้ า 
3. ท่อระบายน้ าเดิมมีขนาดเล็ก บางแห่งอยู่ในสภาพใช้การได้ไม่ดีพอ  การก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ า 
ท าได้ล าบากและท าให้การจราจรติดขัด 

       
2.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
2.1  ปัญหาเศรษฐกิจเมือง 

ลักษณะของปัญหา 
1. ความยากจนในเขตเมือง  ค่าจ้างแรงงานต่ า  ผู้มีรายได้น้อย มีโอกาสในการท างานน้อย มีอาชีพไม่ม่ันคง 
2. ขาดคุณธรรมและการสร้างสรรค์อุดมการณ์ 
3. การบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการของรัฐไม่ทั่วถึง  ท าให้ภาคเอกชนชะลอตัวที่จะร่วมลงทุน 
ในกิจการต่างๆ  ท าให้ไม่มีการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจก่อให้เกิดการว่างงานในเขตเทศบาล 
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4. เกิดความเหลื่อมล้ าในการถือครองสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ  เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบขาดความ
ยุติธรรม 
5. การกระจายรายได้มีช่องว่างมากขึ้น 
6. ขาดองค์กรประสานการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ 

2.2  ปัญหาการจัดการชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 

ลักษณะของปัญหา 
1. ปัญหาเศรษฐกิจ  เป็นแรงงานไร้ฝีมือ  รายได้ต่ า  ไม่มีความมั่นคง  ขาดเงินออม  ขาดทักษะในการ
ประกอบอาชีพ  ประชาชนในชุมชนมีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่าย  ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
ประชาชนในชุมชนส่วนมากมีฐานะปานกลาง  นอกจากนี้บางชุมชนยังมีการว่างงานในประชากรวัยแรงงานอยู่  
มีปัญหาการทอดทิ้งเด็กและคนชรา 
2. ปัญหาการประสานงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ขาดแผนงานและการชี้น าที่ถูกต้องชัดเจน รวมถึงขาดการ
ประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  องค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนกับประชาชนในชุมชน   
องค์กรในชุมชนยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นแกนกลางในการแก้ไข 

  
3.  ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
3.1  การจัดการขยะมูลฝอยไม่ดีพอ 
       ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลมีเพิ่มมากข้ึนทุกวัน  และยังมีขยะนอกเขตเทศบาลที่มีผู้น ามาท้ิง
เพ่ิมข้ึนอีก 

ลักษณะของปัญหา 
1. ปัญหาด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย 

-  ยานพาหนะที่ใช้ในการเก็บขนขยะส่วนมากมีอายุการใช้งานมานาน ช ารุดต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง
ท าให้การจัดเก็บขยะมูลฝอยตกค้าง ล่าช้า 

-  ยานพาหนะขนขยะที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้ได้ดีมีน้อยไม่เพียงพอ 
-  สภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยในการเก็บขน  เช่น  ซอยมีขนาดเล็ก  รถขยะเข้าไปจัดเก็บไม่ได้ ท าให้

การจัดเก็บขยะไม่ทั่วถึง 
-  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมีจ านวนจ ากัด ในขณะที่สั งคมและชุมชนมีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องท าให้การให้บริการขาดประสิทธิภาพ 
2. ปัญหาด้านระบบขนส่งขยะมูลฝอย สภาพยานพาหนะที่บางคันอยู่ในสภาพช ารุด ไม่สามารถวิ่งทางไกลได้ 
3. ปัญหาด้านการก าจัดขยะ 

-  ไม่มีพ้ืนที่ทิ้งก าจัดขยะ  เพ่ือที่จะสามารถด าเนินการก าจัดขยะได้ถูกหลักเทศบาล  และรองรับ
ปริมาณขยะซ่ึงเพ่ิมมากข้ึน  ปัจจุบันจ้างเอกชนน าไปทิ้งและก าจัดขยะ 

-  ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องอัดขยะเป็นก้อนก่อนน าไปทิ้ง  
เครื่องคัดแยกขยะก่อนก าจัด  หรือเครื่องบดย่อยขยะอินทรีย์ ฯลฯ  
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4. ปัญหาด้านความร่วมมือจากประชาชน 
  ประชาชนทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่มีการคัดแยกขยะ ไม่เข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง   
ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการช่วยจัดหาที่รองรับขยะ หรือติดต่อให้เทศบาลเป็นผู้เข้าไปท าการเก็บ
ขยะให้  แต่มักจะน าขยะไปทิ้งบริเวณใกล้เคียงที่อยู่อาศัย  เช่น  ตามที่รกร้างว่างเปล่า  ล าเหมือง  คูคลอง 
ริมถนน และการพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
5. ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ 

-  รูปแบบการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอย  ยังไม่สามารถท าให้ประชาชนเกิดความรู้
ความเข้าใจ  มองเห็นความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคน/
ส่วนรวม 

-  ขาดการประสานงานและสนับสนุนท าให้การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอยเป็นไปใน
ลักษณะต่างคนต่างท า ขาดความต่อเนื่องไม่สามารถท าให้ประชาชนตื่นตัวและให้ความร่วมมือกับทาง
ราชการได้ 
6. ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

1) การทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงในที่สาธารณะ  คูคลองและการบุกรุกที่สาธารณะ 
2) การท าลายทรัพย์สินของทางราชการ เช่น  สัญญาณไฟจราจร โคมไฟฟ้าแสงสว่าง  ต้นไม้  

กระถางดอกไม้ประดับ ฯลฯ 
3) การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ที่มิได้รับอนุญาต 
4) การท าเศษวัสดุ หิน  ดิน ทรายเปรอะเปื้อนตามถนนหนทางของรถบรรทุกดิน 

7. ปัญหาสวนสาธารณะมีไม่เพียงพอ 
-  ไม่มีพ้ืนที่ว่างในการสร้างสวนสาธารณะ 

 
4. ปัญหาการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1  ปัญหาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ยังไม่ดีพอ 

ลักษณะของปัญหา 
1. ขาดการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในท้องถิ่น  ขาดการประชาสัมพันธ์งานประเพณี  ท าให้ประชาชน
ไม่ทราบข่าวสารต่างๆ และท าให้งานไม่น่าสนใจ 
 
5.  ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1  ปัญหาด้านการจัดการศึกษายังไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง 

ลักษณะของปัญหา 
1. การขยายโอกาสการศึกษา  การจัดบริการการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษายังไม่ครบทุกโรงเรียน  
2. การเคลื่อนย้ายครอบครัวมาประกอบอาชีพในเขตเทศบาล  เช่น  คนต่างด้าว ลูกกรรมกร 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน  กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจสังคม เช่น  เด็กที่
เคลื่อนย้ายตามผู้ปกครองไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่และให้การศึกษาอย่างทั่วถึง  เด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษาเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนท าให้ไม่สามารถเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาได้   เด็กที่มีปัญหาทาง
สังคมท่ีไม่อยู่ในระบบการศึกษา  เช่น  เด็กเร่ร่อนเพิม่มากข้ึน 
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4. คุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนยังไม่ได้มาตรฐาน นักเรียนขาดความพร้อมและมี
ปัญหาทางด้านครอบครัว  ขาดครูผู้สอนที่ช านาญการเฉพาะด้าน  ครูผู้สอนต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่ด้าน
อ่ืนมาก  ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนน้อยลง  บุคลากรน าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้น้อย ครูน าวิธีการสอนนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนน้อย วัสดุอุปกรณ์นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยมีไม่เพียงพอ  การนิเทศและการติดตาม
ประเมินผลยังไม่เป็นระบบและไม่ต่อเนื่อง 

5.2  ปัญหาการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 

ลักษณะของปัญหา 
1. การจัดกิจกรรมนันทนาการ  กีฬา  ส าหรับเด็กนักเรียนและเยาวชน  ทั้งในและนอกระบบและประชาชน
ทั่วไปยังไม่เป็นระบบ  ขาดงบประมาณสนับสนุน 
2. ขาดงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสุขภาพ 

5.3  ปัญหาการจัดการคุณภาพชีวิตยังไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง 

ลักษณะของปัญหา 
1. การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และการก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะ 
2. ขาดความพร้อมในการให้บริการสาธารณสุข 
3. อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค  
    ไม่ถูกต้อง  เช่น  โรคเบาหวาน ฯลฯ 
4. งานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมืองยังไม่บรรลุตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง 
5. ผู้ป่วยและครอบครัวขาดการดูแลทั้งร่างกาย  จิตใจ   อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
6. ปัญหายาเสพติดระบาดในเขตเทศบาล 
 
6.  ปัญหาการจัดระเบียบชุมชม สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.1  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลักษณะของปัญหา 
1. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอและรถยนต์ดับเพลิงและอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ใน
การดับเพลิงและการกู้ภัยอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอและรถดับเพลิงมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน  
เนื่องจากไม่มีงบประมาณที่จะจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ิมและจัดซื้ออุปกรณ์ในการดับเพลิงต่างๆ 
2. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์ในการกู้ภัยที่มีอยู่ไม่เพียงพอและ
ล้าสมัย 
3. ประชากรขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยต่าง ๆ 
4. ขาดอาคารสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการฝึกอบรมและส่งเสริมสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนทั่วไป 
5. ปริมาณของเจ้าหน้าที่ไม่เหมาะสม  เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานบางคนต้องรับผิดชอบการปฏิบัติงานสูงมาก  
ในขณะที่เจ้าหน้าที่บางคนมีปริมาณงานน้อย 
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7.  ปัญหาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
7.1  ปัญหารายได้ของเทศบาลไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลมีจ ากัด  
ขาดกิจกรรมทางการพัฒนาการเมืองการบริหารของเทศบาล 

ลักษณะของปัญหา 
-  ปัจจุบันเทศบาลไม่มีฐานรายได้ใหม่เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเทศบาล  ทั้งนี้ในขณะที่เทศบาลมีอ านาจหน้าที่
ต้องจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาชน 

7.2  ประชาชนยังมีความรู้ความเข้าใจกิจการการปกครองท้องถิ่นไม่เพียงพอ 

ลักษณะของปัญหา 
-  ประชาชนในเขตเทศบาลยังขาดความรู้ความเข้าใจและความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่
มีต่อการปกครองท้องถิ่น  การเสนอข้อเรียกร้องของตนเพ่ือให้ถูกปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามกระบวนการและ
กลไกทางการเมือง ขาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการทะเบียนราษฎร ซึ่งมีความส าคัญในด้าน
การวางแผนพัฒนา เช่น ข้อมูลสถิติ ประชากรบ้าน การแยกจ านวนบุคลากร ตามกลุ่ม อายุ ฯลฯ  ข้อมูล
ดังกล่าวใช้ในการวางแผนในด้านสาธารณสุข การศึกษา การเมือง การปกครอง ความมั่นคง เป็นต้น 
 
ผลการวิเคราะห์จากความต้องการ 
1. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ถนน  ผิวการจราจร  ฟุตบาททาง   ให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรขยายถนนทางเท้าให้กว้างขวาง
เหมาะสมกับพ้ืนที่ควบคุมการก่อสร้างปรับปรุงถนน  ผิวจราจร  ให้มี ความเรียบร้อย  มีป้ายไฟส่องสว่าง
เวลากลางคืนเตือนก่อนถึงบริเวณก่อสร้างเพ่ือความปลอดภัย/เร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว  ควบคุม
การขุดถนน  ทางเท้า  เพ่ือวางสายโทรศัพท์  ประปา  ไฟฟ้า  ฯลฯ  เมื่อท าแล้วเสร็จให้กลบ/ท าให้มีสภาพ
เรียบร้อย  ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ/ขรุขระ  ก าหนดให้ผู้ก่อสร้างใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้
ถนนน้อยที่สุด 
2. การจราจร   ปรับปรุงให้มีสัญญาณไฟจราจร  เครื่องหมายจราจรที่สะท้อนแสงเห็นได้ชัดเจนในเวลา
กลางคืน  รวมถึงการทาสีตีเส้น  สัญลักษณ์  เครื่องหมายจราจรให้ชัดเจนเหมาะสม  มีการท าความสะอาด
สัญญาณไฟจราจร  มีป้ายทางเฉพาะให้รถสามล้อถีบ  จักรยานล้อเข็น/หรือก าหนดช่วงเวลาให้เหมาะสม  มี
มาตรการ  กฎระเบียบ  ควบคุมวินัยการจราจร  การฝ่าฝืนกฎระเบียบการจราจร   ปลูกฝังวินัยการจราจร
แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มีการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐานเพ่ือช่วยผู้ประสบ
อุบัติเหตุจากการจราจร 
3. การก่อสร้างอาคารมีการอนุรักษ์การก่อสร้างอาคารให้มีศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา  ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารที่อยู่ติดถนนที่ก่อปัญหาฝุ่นละออง/ความไม่ปลอดภัยของประชาชน  มีการควบคุมบังคับใช้กฎหมาย  
ระเบียบ  เช่น   พระราชบัญญัติควบคุมอาหารฯลฯ   อย่างจริงจังชัดเจน  เร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จ
เรียบร้อยโดยเร็ว ให้มีการร่างระเบียบข้อบังคับส าหรับอาคารต่าง ๆ ให้อ านวยความสะดวกแก่คนพิการ/
คนชรา 
4. ระบบระบายน้ า  ปรับปรุง/ก่อสร้างระบบระบายน้ าในซอยให้มีความกว้างเสมอกัน  ควรมีการศึกษา  
ส ารวจ  ออกแบบ  ถนนทางเท้า  รางระบายน้ า  ให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน 
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2.  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
1. ฝึกอบรมอาชีพให้แมบ่้าน  ชาวบ้าน  และผู้ที่สนใจ  เพื่อเพิ่มรายได้   
2. สร้างระบบสาธารณูปโภคให้สมบูรณ์  เพื่อความสะดวกในการค้าขาย 
3. รณรงค์ให้ร้านค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล และลดภาษีการค้าแก่ร้านค้าที่มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนกิจการของท้องถิ่น/แก่นักลงทุนที่มีกิจการสร้างงาน ช่วยเหลือสังคม  เพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุน 
4. ส่งเสริมการลงทุน  จัดให้มีสถานที่แสดงสินค้ามีมาตรฐาน  จัดตั้งสถาบันฝีมือแรงงานและให้มีกา ร
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 
 
3.  ความต้องการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
1. ให้ความรู้ด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยแก่เจ้าหน้าที่ เช่น  การเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ  ขยะมูลฝอย
อันตราย  เช่น  เข็มฉีดยา  เพ่ิมปริมาณถังขยะให้ระยะห่างของถังขยะน้อยลง  และให้แยกถังขยะสีของถัง
ขยะให้เห็นชัดเจน  เช่น  สีเหลือง 
2. เปลี่ยนท่อระบายน้ าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือรองรับการระบายน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ติดตั้ง
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ควบคุมมลภาวะ รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการรักษาน้ าเสีย/การบ าบัดน้ าเสีย  
รณรงค์กวดขันให้มีการติดตั้งถังดักไขมันและถังบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยน้ าทิ้งลงท่อระบายน้ าสาธารณะ 
3. รณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องการรักษาน้ า 
4. ควบคุมรถบรรทุกดิน  หิน  ทราย   ให้มีผ้าใบคลุมให้มิดชิด 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกวาดถนน เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  
พ่อค้าแม่ค้าแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกท่ี  
6. รณรงค์ให้ประชาชน  ร้านค้า  ช่วยกันรักษาความสะอาดฟุตบาทหน้าบ้านของตนเอง  มีมาตรการ
ลงโทษ/ควบคุมผู้ทิ้งขยะอย่างจริงจัง  สร้างจิตส านึกให้ประชาชน  “ลดปริมาณขยะ”  “ลดการใช้โฟมและ
พลาสติก”  โดยหันมาใช้วัสดุย่อยสลายง่าย  ให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ/ก าจัดขยะมูล
ฝอย เพ่ิมปริมาณถังขยะและรถเก็บขยะ  มีการท าความสะอาดถังขยะ  จุดวางถังขยะ โดยเฉพาะตามที่แยก
ส าคัญ มีการดูแลสภาพแวดล้อมแม่น้ าล าคลองให้สะอาด 
 
4.  ความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1. ให้มีการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน  เพ่ือให้เกิดการติดต่อสมาคมและเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ความรู้  ประสบการณ์จากผู้สูงอายุ 
2. ให้องค์กรธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์เพ่ิมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เรื่องการป้องกันโรคเอดส์และการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์  เพ่ิมการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และ
ครอบครัว  ให้ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์  ให้มีการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์
ให้แก่สื่อมวลชน ผู้บริหาร  เพ่ือการเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องและเพ่ือการจัดหางบประมาณสนับสนุนให้มากขึ้น 
 
5.  ความต้องการด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1) มีการป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติอย่างมีระบบและมีมาตรฐาน จัดให้มีการอบรม
เจ้าหน้าที,่ ต ารวจ , อาสาสมัครสาธารณภัยให้มากขึ้น 
2) พนักงานเทศบาลควรมีการศึกษาวิทยาการสมัยใหม่อยู่เสมอ 
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3) ขยายฐานการเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียมให้ทั่วถึง  มีการส ารวจตรวจสอบประสิทธิภาพในการจัดเก็บ  
ด าเนินการภาคสนาม  ด าเนินการขยายฐานภาษี  พัฒนาการจัดเก็บข้อมูล 
4) มีการส ารวจปัญหาความต้องการของประชาชนอยู่เสมอ  มีการออกเยี่ยมเยือนชาวบ้านทุกชุมชน 
5) จัดสวัสดิการแก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิอันพึงได้ที่ชอบธรรม 
6) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจกิจการของเทศบาล 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการก าหนดโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล 
1.1 ควรก าหนดโครงการตามแผนพัฒนา เฉพาะที่จะด าเนินการเท่านั้น ส่วนโครงการที่ไม่พร้อม

ที่จะด าเนินการหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนน้อยกว่า ไม่ควรน ามาก าหนดไว้ในห้วงของปีงบประมาณที่
ด าเนินการ ซึ่งอาจน าไปก าหนดไว้ในปีต่อไป เว้นแต่เป็นโครงการที่จ าเป็นและรองบประมาณเพ่ือด าเนินการ 

1.2 การน าโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ ควรให้กระจายให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ โดย
จะเห็นได้ว่า ในบางยุทธศาสตร์ไม่มีการน าโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติเลย ทั้งนี้ ในการพิจารณา
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาควรก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและ
สภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นด้วย 

1.3 ควรริเริ่มโครงการพัฒนาใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น โครงการใดที่
ประเมินผลแล้ว เห็นว่าควรแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ก็ควรด าเนินการ 

1.4 ผลผลิตหรือเป้าหมายของโครงการ ควรมีความชัดเจนเพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไป 
ตามทิศทางที่ก าหนด 

2. ด้านการบริหารงานโครงการ 
2.1 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมหน่วยด าเนินการที่รับผิดชอบเบื้องต้นควรมีการประเมิน

โครงการ เพ่ือให้ทราบถึงผลส าเร็จของโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งจะ
ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข พัฒนารูปแบบให้เหมาะสมในการ
ด าเนินการและวางแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป 

2.2 การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือ
ประหยัดเวลาและงบประมาณในการบริหารจัดการ 

2.3 การติดตามและประเมินผลของหน่วยด าเนินการที่รับผิดชอบเบื้องต้นขาดความต่อเนื่องและ
ไม่ได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี ้

เทศบาลต าบลหางดง น าแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติได้น้อย เนื่องจาก
สาเหตุหลายประการ อาทิเช่น 

 งบประมาณ  เนื่องจากมีอยู่อย่างจ ากัด แต่มีโครงการพัฒนาเป็นจ านวนมากประกอบกับใน
ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลมีข้อจ ากัดของงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลน้อยกว่า
ที่ประมาณการไว้มาก อีกทั้งไม่มีความชัดเจนในวงเงินงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรในหมวดรายได้ต่างๆ อีก 
ท าให้ผู้บริหารเทศบาลต้องมีนโยบายให้ชะลอการด าเนินโครงการในหลายโครงการไว้ก่อน ในการด าเนินการ
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น าแผนไปสู่การปฏิบัติจึงไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้หมด  และรายจ่ายบางส่วนยังเป็นรายจ่ายประจ าที่
ไม่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาอีกด้วย 

ปัญหา 
   ๑) เทศบาลต าบลหางดงสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ 16 ไม่ถึง
ร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 
   ๒) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีการจัดล าดับความจ าเป็นและเร่งด่วน 

อุปสรรค 
   ๑) เทศบาลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก 
   ๒) เทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัด 
 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหางดง 

 

1. ด้านการก าหนดโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล 
1.1 ควรก าหนดโครงการตามแผนพัฒนา เฉพาะที่จะด าเนินการเท่านั้น ส่วนโครงการที่ไม่พร้อมที่

จะด าเนินการหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนน้อยกว่า ไม่ควรน ามาก าหนดไว้ในห้วงของปีงบประมาณที่
ด าเนินการ ซึ่งอาจน าไปก าหนดไว้ในปีต่อไป เว้นแต่เป็นโครงการที่จ าเป็นและรองบประมาณเพ่ือด าเนินการ 

1.2 การน าโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ ควรให้กระจายให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ โดยจะ
เห็นได้ว่า ในบางยุทธศาสตร์ไม่มีการน าโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติเลย ทั้งนี้ ในการพิจารณาก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาควรก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและสภาพ
พ้ืนที่ของท้องถิ่นด้วย 

1.3 ควรริเริ่มโครงการพัฒนาใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น โครงการใดที่
ประเมินผลแล้ว เห็นว่าควรแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ก็ควรด าเนินการ 

1.4 ผลผลิตหรือเป้าหมายของโครงการ ควรมีความชัดเจนเพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตาม
ทิศทางท่ีก าหนด 

 

2. ด้านการบริหารงานโครงการ 
2.1 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมหน่วยด าเนินการที่รับผิดชอบเบื้องต้นควรมีการประเมินโครงการ 

เพ่ือให้ทราบถึงผลส าเร็จของโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งจะได้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข พัฒนารูปแบบให้เหมาะสมในการด าเนินการ
และวางแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป 

2.2 การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือ
ประหยัดเวลาและงบประมาณในการบริหารจัดการ 
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2.3 การติดตามและประเมินผลของหน่วยด าเนินการที่รับผิดชอบเบื้องต้นขาดความต่อเนื่องและ
ไม่ได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน 
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สรุปการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เทศบาลต าบลหางดง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
๑. การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนพฒันา 
   ท้องถิน่ของเทศบาลต าบลหางดง มียุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  
   มีการจัดท าแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ 
๒. ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน / โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑80 โครงการ ซึ่งแผนงาน/โครงการดังกล่าวนี้ เทศบาลต าบลหางดงได้พิจารณา   
  ด าเนินการโครงการตามศักยภาพของงบประมาณท่ีมีอยู่จริง จ านวนทั้งสิ้น 28 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ 16 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๓. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
  ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา จ านวน ๑80 
  โครงการ/กิจกรรม 
  ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 105 
  โครงการ/กิจกรรม 
  ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 105 
  โครงการ/ กิจกรรม 
  ๓.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 106 
  โครงการ/ กิจกรรม 
๔. จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณด าเนินการเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 95 โครงการ /กิจกรรม 
๕. เปรียบเทียบสัดส่วนข้อมูลโครงการ / กิจกรรมจากแผนพฒันาไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๕.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  - จ านวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑) 23 โครงการ / กิจกรรม 
  - จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง    8 โครงการ / กิจกรรม 
  - จ านวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 35 
๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- จ านวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑) 8 โครงการ / กิจกรรม 
- จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  1 โครงการ / กิจกรรม 
- จ านวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  คิดเป็นร้อยละ 13 
๕.๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- จ านวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑) 4 โครงการ / กิจกรรม 
- จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  1 โครงการ / กิจกรรม 
- จ านวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  คิดเป็นร้อยละ ๒5 
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๕.๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- จ านวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑)  9 โครงการ / กิจกรรม 
- จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  5 โครงการ / กิจกรรม 
- จ านวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  คิดเป็นร้อยละ 56 
๕.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
- จ านวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑) 72 โครงการ / กิจกรรม 
- จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  52 โครงการ / กิจกรรม 
- จ านวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  คิดเป็นร้อยละ 72 
๕.๖ ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
- จ านวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑) 10 โครงการ / กิจกรรม 
- จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง    5 โครงการ / กิจกรรม 
- จ านวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  คิดเป็นร้อยละ 50 
๕.๗ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
- จ านวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑) 54 โครงการ / กิจกรรม 
- จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  23 โครงการ / กิจกรรม 
- จ านวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  คิดเป็นร้อยละ 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


