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เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ    

ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ือประชาชน  ทั้งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด     ทั้งทรัพยากรบุคคล  
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนา
อ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  จึง
ต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณา
จากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณา
การกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้
เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

 
 
 
 
 

๑)  เป็นการลด... 



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

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น  จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   รวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ฉบับแก้ไข ฉบับที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1  แก้ไข ฉบับที่ 2    ไปแล้วนั้น  เพราะฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงโดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบ
ไปด้วย     

๑.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ   พ.ศ. 
๒๕๖๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๑๒   

๒.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและ
ประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำร เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    

 
 
 



๑. ความหมาย... 
    

 
 
“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบ

ประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุม่เป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบ
ติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม ่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก 
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดย
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



เป็นกระบวนการ... 
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่ง
เป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์
และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการ
จับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or 
contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์
นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบ
กลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็น
เครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชน
หรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  
บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบจุดแขง็ ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์
เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่ าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

 
๓.  วัตถุประสงค์... 

 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 
 

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

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
ให้กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๘  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑  วรรค ๒   เป็นต้นไป   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๓ ... 
ขั้นตอนที่ ๓    

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕)  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓   

 
 
 
 
 
 
 
    

ผังข้ันตอนการ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.  กรอบ... 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคม
และชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบนพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 
๓)  ด้านการจัด... 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 



ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  
ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            

๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน

ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   
๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ
ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ

การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

 
๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

การวิเคราะห์... 
(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 



  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ บูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลาย
แนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๓  รวมทั้งที่เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และแก้ไข   
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
 
 

(๓)  ห้วงระยะเวลา... 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 

   
     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   
 
 

๗.๑  กำรติดตำม... 
๗.๑  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำจะต้องด ำเนินกำรกำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลใน
เชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
   (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)       
 (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ  คงเหลือ  และ
ผลส าเร็จของโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวงในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวงในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตำมคู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดท ำและแปลงแผน
ไปสู่กำรปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นร่วมกับหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์) 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าหลวง (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ 

 
 

 
 
 
 
 

๘.  ประโยชน์... 
 
 
     

 
 ๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  



 
๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 

 
 
 
 
 
 

๙.  คณะกรรมการ... 
     

 
 ๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 



 
ล ำดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง 

๑ นางจันทัปปภา  ดอกเต็งกลาง ประธานคณะกรรมการ  
๒ นายประคอง เสกสรรค ์ กรรมการ   
๓ นายประยุทธ  เมืองอินทร ์ กรรมการ   
๔ นายสุบรรณ  นาค า กรรมการ  
๕ นายฉลาด  หว่านนา กรรมการ    
๖ นายช่วย  สินสวัสดิ ์ กรรมการ    
๗ นางภัทรา  ร่มเย็น กรรมการ  
๘ นางนัชชา  ชาญชัยภูวดล กรรมการ  
๙ นายมานุ  ครบญุ กรรมการ   

๑๐ นายบรรจบ  หมั่นด ี กรรมการ  
๑๑ นายวีรัช  เหมือนกลาง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  

 
 

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

ส่วนที่  ๒ 



 
 
 

 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล       ต าบลทา่หลวง  ตั้งอยูห่่างจากจากเมืองพิมาย  
(อ าเภอ)  ไปทางทศิตะวนัออกประมาณ  6.00  กิโลเมตร มีพื้นทีต่ิดต่อแนวเขตหลายต าบล  ดังนี้  

ด้านทิศเหนือ  แนวเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน  
ด้านทิศใต ้  แนวเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลรังกาใหญ่ 
และองค์การบริหารส่วนต าบลโบสถ์ 
ด้านทิศตะวันออก แนวเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่   
ด้านทิศตะวันตก  แนวเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โครงสร้าง... 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่อันดับ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ท่าหลวง 
ท่าหลวง 
หนองบัว 
โนนม่วง 

จารย์ต ารา 
สนุ่น 

ตะคร้อ 
ขามกลาง 
ป่ายาง 

งิ้วพัฒนา 
ท่าหลวง 
สระงาม 

 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐำน 

๑.  ด้านกายภาพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาองค์การ... 
 
 
 
 

 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

เลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

เลขาสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 

สมาชิกสภา อบต. 
S,6jmuj 



 
 

โครงสร้าง... 
 

              
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  ๕  ส านัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  ส านักงานปลัด 
(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(๒)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
(๓)  หัวหน้าส านักปลัด   
(๔)  นักทรัพยากรบุคคล   
(๕)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(๖)  เจ้าพนักงานธุรการ   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (๑)  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ)   
     
  

๒.  กองคลัง 
(1)ผู้อ านวยการกองคลัง   
(2)นักวิชาการเงินและบัญชี 
(3)  นักวิชาการคลัง   
(4)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   
(5)  เจ้าพนักงานพัสดุ   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
    

๓. กองช่าง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง     
(2)  นายช่างโยธา    

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
  

- ลูกจ้างประจ า 
(1) พนักงานจดมาตรวัดน้ า 

  



พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๔.  กองการศึกษา 

(1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     
(2)  นักวิชาการศึกษา     
(๓)  ครู  จ านวน  1  ต าแหนง่ 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ดูแลเด็ก)  จ านวน  2  ต าแหน่ง 
 

๕.  กองสวัสดิการสังคม 
(1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   
(2) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   

 

  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านัก กับอีก  4  กอง ทั้งหมด  
๕  ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  14  คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน พนักงานจ้าง  จ านวน  5  
คน  รวมทั้งสิ้น  ๓๑  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงาน 
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
- เนื้อท่ี มีพื้นที่ทั้งหมด  36,481.25 ไร่ (58.37 ตารางกิโลเมตร)  
- ภูมิประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงเป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึงมีแม่น้ า

มูลไหลผ่านใจกลางของพ้ืนที่ของต าบล พ้ืนดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการตกตะกอน และการทับถมของ
อินทรีย์วัตถุต่างๆ  ที่ไหลมาตามล าน้ ามูลเป็นเวลาหลายร้อยปี สภาพเช่นนี้จึงเหมาะแก่การเกษตร  และการประมง 
แต่ในขณะเดียวกันอิทธิพลของแม่น้ ามูลก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังพ้ืนที่เกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็น
ประจ า   โดยเฉพาะในช่วงเดือน  สิงหาคม  -  ตุลาคม   ของทุกปี  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงจึงได้แก้ไขโดย
การก่อสร้างผนังกั้นล าน้ ามูล  เพ่ือป้องกันการไหลทะลักและการเอ่อล้นของน้ าในแม่น้ ามูลเข้าท่วมพื้นที่เกษตร  และท่ี
อาศัยราษฎรแม้จะยังไม่ตลอดระยะทาง  แต่ก็สามารถป้องกันน้ าท่วมได้ระดับหนึ่ง  
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ฤดูฝน 
เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม – มกราคม 
 1.4  ลักษณะของดิน 
  เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ ามูล  พื้นดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอินทรียวัตถุ
ต่างๆ สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด  โดยเฉพาะข้าวและพืชสวนต่างๆ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่การเกษตร
ส่วนใหญ่ใช้ท านาข้าว และปลูกหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว 
  
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
          แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าหลวง หมู่ 2 บ้านท่าหลวง หมู่ 3 บ้านหนองบัว  
หมู่ 4 บ้านโนนม่วง หมู่ 5 บ้านจารย์ต ารา หมู่ 6 บ้านสนุ่น หมู่ 7 บ้านตะคร้อ หมู่ 8 บ้านขามกลาง หมู่ 9 บ้านป่า
ยาง หมู่ 10 บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ 11 บ้านท่าหลวง  หมู่  12  บ้านสระงาม 
 2.2  การเลือกตั้ง 
          แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าหลวง หมู่ 2 บ้านท่าหลวง หมู่ 3 บ้านหนองบัว  
หมู่ 4 บ้านโนนม่วง หมู่ 5 บ้านจารย์ต ารา หมู่ 6 บ้านสนุ่น หมู่ 7 บ้านตะคร้อ หมู่ 8 บ้านขามกลาง หมู่ 9 บ้านป่า
ยาง หมู่ 10 บ้านงิ้วพัฒนา หมู่ 11 บ้านท่าหลวง  หมู่  12  บ้านสระงาม 
 



3.  ประชากร  
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
ต าบลท่าหลวง มีเขตการปกครองจ านวนหมู่บ้าน  12  หมู่บ้าน โดยแยกเป็นจ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร ชาย/
หญิง  ดังนี้  (ข้อมูลเดือนพฤษภาคม  2562 จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา) 
 
 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร
(รวม) 

จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ท่าหลวง 
ท่าหลวง 
หนองบัว 
โนนม่วง 

จารย์ต ารา 
สนุ่น 

ตะคร้อ 
ขามกลาง 
ป่ายาง 

งิ้วพัฒนา 
ท่าหลวง 
สระงาม 

637 
728 
623 
628 
703 
278 
266 
191 
326 
275 
934 
244 

313 
345 
304 
309 
353 
131 
132 
89 

173 
146 
449 
119 

324 
383 
319 
319 
350 
147 
134 
102 
153 
129 
485 
125 

189 
197 
174 
181 
199 
66 
72 
51 
83 
69 

272 
72 

รวม 12 หมู่บ้าน 5,833 2,863 2,970 1,625 
         มีประชากรทั้งสิ้น  5,833 คน   แยกเป็นชาย  2,863คน   หญิง  2,970คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   
100  คน/ตารางกิโลเมตร 
4.สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา    ประกอบด้วยสถานศึกษา   4   แห่ง   ดังนี้ 
  (1)  โรงเรียนบ้านท่าหลวง    เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึง  ประถมศึกษาปีที่ 6  มีบุคลากร
ทางการศึกษาดังนี้ 
  -    ครู  ,  อาจารย์                             จ านวน    11    คน 
  -    นักเรียนระดับประถมศึกษา            จ านวน  127   คน 
  -    นักเรียนระดับอนุบาล  (3-5 ปี)        จ านวน    32   คน 
  (2)  โรงเรียนจารย์ต ารา  เป็นโรงเรียนขยายเขตโอกาสเพียงแห่งเดียวในต าบล  เปิดสอนตั้งแต่
ระดับอนุบาล  ถึง   มัธยมศึกษาตอนต้น  มีบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ 
  -   ครู , อาจารย์                                จ านวน    13    คน 
  -   พนักงานราชการ   จ านวน     3   คน 
  -   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        จ านวน   191   คน 
  -   นักเรียนระดับประถมศึกษา               จ านวน   109  คน 
  -   นักเรียนระดับอนุบาล (3-5)               จ านวน     39   คน 
  (3)  โรงเรียนบ้านถนน  (สนุ่น) เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึง  ประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากร
ทางการศึกษาดังนี้ 



                              -   ครู , อาจารย์                        จ านวน    6  คน 
                              -   นักเรียนระดับประถมศึกษา       จ านวน  44  คน 
                              -   นักเรียนระดับอนุบาล              จ านวน  16  คน 

(4)  โรงเรียนบ้านโนนม่วง  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6  มีบุคลากรทาง
การศึกษาดั้งนี้ 
                               -   ครู , อาจารย์                       จ านวน    5   คน 
            -  ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก    จ านวน    1   คน 
                               -   นักเรียนระดับประถมศึกษา      จ านวน   25   คน 
                               -   นักเรียนระดับอนุบาล             จ านวน   18  คน 
 4.2   การสาธารณสุข 

1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าหลวง ให้บริการด้านสาธารสุขพ้ืนฐาน แก่ประชาชน 7 
หมู่บ้าน  คือ บ้านท่าหลวงหมู่ที่ 1 , บ้านท่าหลวงหมู่ที่ 2 , บ้านสนุ่นหมู่ที่ 6 , บ้านตะคร้อหมู่ที่ 7 , บ้านงิ้ว
พัฒนา หมู่ที่ 10 และบ้านท่าหลวงหมู่ที่  11และบ้านสระงามหมู่ท่ี 12  มีบุคลากรประจ า  7  คน ดังนี้ 

1.  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  จ านวน  2  คน   
2.  พยาบาลวิชาชีพ      จ านวน  2  คน 
3.  พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข      จ านวน  3  คน 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจารย์ต ารา ให้บริการด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน  แก่ประชาชน 
5 หมู่บ้าน คือบ้านหนองบัวหมู่ที่ 3 , บ้านโนนม่วงหมู่ที่ 4 ,  บ้านจารย์ต าราหมู่ที่ 5 ,  บ้านขามกลางหมู่ที่ 8 
และบ้านป่ายางหมู่ที่ 9   มีบุคลากรประจ า  6  คน คือ 

1.  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        จ านวน  2  คน 
2.  พยาบาลวิชาชีพ            จ านวน  1  คน   
3.  พนักงานกระทรวงสาธารณะสุข  จ านวน  3  คน 

          4.3 อาชญากรรม 
            เกิดคดี 2559  จ านวน  3  คดี  2560  จ านวน  2  คดี  2561  จ านวน  0  คดี  2562 จ านวน   1  
คดี 
            จับคดี  2559  จ านวน  1  คดี  2560  จ านวน  2  คดี  2561  จ านวน  0  คดี  2562 จ านวน   1  
คดี 
          4.3 ยาเสพติด 
            เกิดคดี 2559  จ านวน  18  คดี  2560  จ านวน  4  คดี  2561  จ านวน  9  คดี  2562จ านวน   3  
คดี 
            จับคดี  2559  จ านวน  18  คดี  2560  จ านวน  4  คดี  2561  จ านวน  9  คดี  2562 จ านวน  3  
คดี 
       เสพบ าบัด   2559  จ านวน  9 คดี    2560  จ านวน  0  คดี  2561  จ านวน  0  คดี  2562จ านวน  0  
คดี 
          4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
                                 สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  1049  คน 
  สงเคราะห์ผู้พิการ    178  คน 
 สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    9  คน 
 สงเคราะห์เด็กแรกเกิด  35 คน 
 กลุ่มอาชีพ     4 กุล่ม 



 สภาเด็ก   82 คน 
5.   ระบบบริการพื้นฐาน  

5.1   การคมนาคมขนส่ง   มีเส้นทางคมนาคมหลัก 2 เส้นทาง คือ 
-     ถนนเลียบคลองชลประทาน สายพิมาย - ดงใหญ่ อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน

ชลประทานทุ่งสัมฤทธิ์ลักษณะเป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้างประมาณ  8  เมตร 
- ถนนสายท่าหลวง - หนองปรือ  ด าเนินการก่อสร้างโดยส านักงาน  รพช.  จังหวัด

นครราชสีมา (เดิม) ผิวจราจรอยู่ในสภาพทรุดโทรม  กว้างประมาณ 6  เมตร 
         5.2   การไฟฟ้า   

- แม้จะมีการให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมทั่ว 12 หมู่บ้าน แต่ก็ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือนซึ่ง
จะต้องมีการขยายโครงข่ายเขตบริการไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเพ่ิมเติม  
เพ่ือให้ครอบคลุมและทั่วถึงต่อไป 

5.3  การประปา 
        -    มีระบบประปาหมู่บ้าน  ของแต่ละหมู่บ้าน  ดังนั้นประชาชนจึงมีน้ าอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 
5.4   โทรศัพท์ 

-  มีโทรศัพท์สาธารณะประจ าหมู่บ้าน 0 แห่ง  และโทรศัพท์ส่วนบุคคล (โทรศัพท์บ้าน) มีครบทุก
ครัวเรือน 

         5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
-  ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์ 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
      6.1  การเกษตร 
                 - ส่วนใหญ่ประชากร จะมีอาชีพ  ท านา 
 6.2  การประมง 
       - มีการจับปลา  ในช่วงฤดูน้ าหลาก 
 6.3  การปศุสัตว์ 
       
 6.4  การบริการ 
 6.5  การท่องเที่ยว 
 6.6  อุตสาหกรรม 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 6.8  แรงงาน 
  -  อาสาสมัครแรงงาน      1      คน 
7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

8.1.  การนับถือศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
สถาบันหรือองค์กรศาสนาทางศาสนา มีวัด และส านักสงฆ์ รวม  5  แห่ง  ได้แก่ 

(1)  วัดท่าหลวง  (เป็นวัดประจ าต าบล) 
(2)  วัดจารย์ต ารา 
(3)  วัดโนนม่วง 



(4)  วัดสนุ่น-งิ้วพัฒนา 
(5)  ส านักสงฆ์ท่าหลวง 
 
8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
งานบุญปีใหม่ 
งานบุญสงกรานต์ 
งานบุญเข้าพรรษา 
งานบุญตักบาตรเทโว 
งานบุญเทศมหาชาติ 
งานบุญเลี้ยงศาลปู่ตา 
งานบุญลอยกระทง 
8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
ภาษาที่ใช้คือภาษาไทยโคราช 
  
8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
เปลไม้ไผ่ (เปลเรือ) .  ผ้าห่มนวม, เปลหวาย ,   ที่นอนปิคนิก , ผ้าห่มใยสังเคราะห์,ปลาร้า,ปลาจ่ม 
 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
       8.1    น้ า  มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญดังนี้ 

1.   ล าน้ ามูล  ไหลผ่านใจกลางพ้ืนที่ต าบลท่าหลวง  จากทางทิศตะวันตก  ไปทางทิศตะวันออก 
เป็นแหล่งน้ าส าคัญ ที่ใช้ส าหรับผลิตน้ าประปา และการเกษตร 

2.  ล าห้วยแก่ง เป็นล าห้วยที่แยกตัวจากล าน้ ามูล  เชื่อมล าน้ าเค็ม เป็นแหล่งน้ าส าคัญรองลงมา
จาก   ล าน้ ามูล 

3.  คลองกระเพา  เป็นคลองส่งน้ าธรรมชาติ  ระบายน้ าจากพ้ืนที่การเกษตรลงสู่แม่น้ ามูลเนื่องจาก
ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน จึงได้ท าการขุดลอกโดยส านักงานชลประทาน  และองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
หลวง  เพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้สะดวก 

4.  คลองสะแก  เป็นคลองธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง ที่ได้รับการขุดลอกโดยกรมชลประทานเพ่ือ
ประโยชน์ในการเกษตร        

             แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
           1.    ฝายน้ าล้นบ้านตะคร้อ  เป็นฝายหินทิ้งท่ีกั้นล าน้ ามูล  บริเวณบ้านตะคร้อหมู่ที่ 7 
                  2.    สระน้ าสาธารณะ     บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 4 จ านวน 2 สระ 

               -     แห่งที ่1 ก่อสร้างโดยส านักงาน รพช. 
                -     แห่งที่ 2 ก่อสร้างโดยกรมชลประทาน 

3.    สระน้ าสาธารณะบ้านท่าหลวง   หมู่ที่ 1 จ านวน 3 สระ 
4.    สระน้ าสาธารณะหมู่ที่ 5 
5.    สระน้ าสาธารณะหมู่ที่ 9 

     6.    ฝายหินทิ้งบ้านจารย์ต าราหมู่ที่ 5     
                          นอกจากนั้น  ยังมีสระน้ าสาธารณะขนาดเล็กกระจายอยู่หมู่บ้านต่างๆ จ านวนหลายแห่ง 
 8.2  ป่าไม ้



  เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ ามูล    จะมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมบริเวณริมแม่น้ ามูลตลอดสาย  
เช่น  ต้นไผ่  ไม้สะแก  ต้นกรด   
 8.3  ภูเขา 
  เขตพ้ืนที่ต าบลท่าหลวง  ไม่มีภูเขา 
 8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ปัจจุบันมีการขุดลอกแม่น้ ามูล และแหล่งน้ าต่างๆ   ท าให้ต้นไม้บริเวณริมแม่น้ าและแหล่งน้ าต่างๆ  
ลดน้อยลง  รวมถึงการตัดต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการเพราะปลูก  แต่แหล่งน้ าต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภคของประชาชน 
 
         9.    ข้อมูลอ่ืนๆ 

9.1    มวลชลจัดตั้ง 
-   อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        จ านวน  90  คน 

       

10.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)  ของ อปท.        
คลองส่งน้ าของโครงการชลประทานทุ่งสัมฤทธิ์ ส่งน้ าจากเขื่อนเก็บน้ าพิมาย  บริเวณไทรงามทอดยาวผ่านต าบลท่า
หลวง  ดงใหญ่   และต าบลกระชอน   จ่ายน้ าเพ่ือการเกษตรได้กว่า   80,000  ไร่ (เฉพาะต าบลท่าหลวง) 
          ล าน้ ามูล เป็นแม่น้ าสายส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสร้างเขื่อนทดน้ าไว้ใช้ประโยชน์ทางด้าน
ต่างๆ  ได้เป็นระยะๆ และสามารถปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง  เนื่องจากตามฝั่งล าน้ ามูลยัง
อุดม 
สมบูรณ์   
 
      
    

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



ส่วนที่  ๓ 
 
 

1  วิสัยทัศน์ 
 “ ก้าวน าด้วยการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีความสขุ  มุ่งสรา้งเศรษฐกจิ  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ” 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเพ่ิมผลผลิต รายได้ และการมีงานท า 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
          4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข 
 5.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2.3  เป้าประสงค์ 
 1.ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
           2.ด าเนินการพัฒนาความรู้ให้แก่ประชาชน เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อการด ารงชีพ ช่วยลดอัตรา
การว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เป็นการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมอาชีพ และสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านเศรษฐกิจภายในต าบลให้มั่นคง 

 3.ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตร มีจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่และยั่งยืน  อนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย  เพ่ิมพ้ืนที่การจัดท าสวนสาธารณะในต าบล 

 
 
  4.ด าเนินการบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพร้อมทั้งสร้างสรรค์ความเข้มแข็งให้กับประชาชนใน

ต าบลได้รับความเท่าเทียมกันทั้งทางด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ ครอบครัวและ  ชุมชน การสาธารณสุข  
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ส่งเสริมด้านกิจกรรมนันทนาการ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
การได้รับการบริการในด้านต่างๆอย่างทั่วถึง 

5.เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการต่างๆตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การส่งเสริมประชาธิปไตย  
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ  ของหน่วยงานราชการ 
2.4  ตัวชี้วัด 
 1.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในต าบลอย่างต่อเนื่อง  
           2.ประชาชนมีรายได้ อาชีพเสริม  ผลผลิต และได้รับการสนับสนุนงานด้านวิชาการเพ่ิมมากขึ้น  
           3.จ านวนครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมและการจัดการด้านการส่งเสริมการเกษตร  ด้าน
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล     และของอันตราย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 4.จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วม  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  กา
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  การสาธารณสุข  การบริการต่างๆ  ด้านการช่วยเหลือ ดูแลสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เด็ก  
คนพิการ  คนชราและผู้ติดเชื้อ HIV  ด้านกีฬา  นันทนาการและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ  ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปัญหาสังคมและความยากจน  ด้านการท่องเที่ยว 

5.จ านวนบริการต่างๆตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การส่งเสริมประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ  ของหน่วยงานราชการที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 
 

ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิต รายได้ 
และการมีงานท า 
 

พัฒนาความรู้ให้แก่ประชาชน เพ่ือให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อการด ารงชีพ ช่วยลดอัตรา
การว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เป็นการ
สนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริม
อาชีพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
 

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตร มีจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่และยั่งยืน  
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนา
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข 
 

บรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพร้อมทั้ง
สร้างสรรค์ความเข้มแข็งให้กับประชาชนในต าบล
ได้รับความเท่าเทียมกันทั้งทางด้านการศึกษา 
สังคม เศรษฐกิจ ครอบครัวและ  ชุมชน การ
สาธารณสุข  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ส่งเสริมด้าน
กิจกรรมนันทนาการ การป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

ประชาชนได้รับการบริการต่างๆตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การส่งเสริม
ประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ 

 
 
 
 
 



 
 
2.6กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณปูโภค สาธารณูปการต่างๆ 
1ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบายและคงทนถาวรมากข้ึน 
2.ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
3.พัฒนาแหล่งน้ าให้สามารถกักเก็บน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภค และบริโภคได้อย่างเพียงพอ 
4.ด าเนินการจัดให้มีระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิต รายได้ และการมีงานท า 
1.การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตข้าวหรือพืชเศรษฐกิจของพ้ืนที่ให้มากขึ้น 
2.ส่งเสริมอาชีพเสริมให้ประชาชนและผู้ที่ว่างงานมีรายได้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการ 
3.สนับสนุนการจัดตั้งและรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อการประกอบอาชีพ และเพ่ือการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
1.ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2.สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.และปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของอันตราย 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข 
1.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เท่าเทียมกันทั้งทางด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี  การรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร  การสาธารณสุขและบริการต่างๆ ทางสังคม 
3.การช่วยเหลือ ดูแล สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก คนพิการ คนชราและผู้ติดเชื้อ HIV 
4.ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา  นันทนาการและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
5.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ทางน้ า 
6.ส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคมและความยากจนต่างๆ ของ
ประชาชน 
7.ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1. การพัฒนาการบริหารงานทั่วไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
2. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
3. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนด าเนินการจัดวางผังเมืองที่ดีในอนาคต 
5.พัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานราชการให้ดีขึ้นและให้ประชาชนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน 



 
2.7  จุดยืนยุทธศาสตร ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ก าหนดการพัฒนาที่
ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 5  
ยุทธศาสตร์ และ 22  กลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณปูโภค สาธารณูปการต่างๆ 
1ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบายและคงทนถาวรมากข้ึน 
2.ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
3.พัฒนาแหล่งน้ าให้สามารถกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร อุปโภค และบริโภคได้อย่างเพียงพอ 
4.ด าเนินการจัดให้มีระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิต รายได้ และการมีงานท า 
1.การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตข้าวหรือพืชเศรษฐกิจของพ้ืนที่ให้มากขึ้น 
2.ส่งเสริมอาชีพเสริมให้ประชาชนและผู้ที่ว่างงานมีรายได้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการ 
3.สนับสนุนการจัดตั้งและรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อการประกอบอาชีพ และเพ่ือการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
1.ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2.สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.และปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของอันตราย 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข 
1.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เท่าเทียมกันทั้งทางด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี  การรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร  การสาธารณสุขและบริการต่างๆ ทางสังคม 
3.การช่วยเหลือ ดูแล สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก คนพิการ คนชราและผู้ติดเชื้อ HIV 
4.ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา  นันทนาการและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
5.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ทางน้ า 
6.ส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคมและความยากจนต่างๆ ของ
ประชาชน 
7.ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในทุกระดับ 
 
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1. การพัฒนาการบริหารงานทั่วไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 



2. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
3. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนด าเนินการจัดวางผังเมืองที่ดีในอนาคต 
5.พัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานราชการให้ดีขึ้นและให้ประชาชนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน 
 
2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง มุ่งพัฒนา 5  ด้าน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเพ่ิมผลผลิต รายได้ และการมีงานท า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 

3. วิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ด้านการบริหาร  
      - องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางมีโครงสร้างส่วนราชการและ  
ระบบการบริหารจัดการ จากผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
      - มีการด าเนินงานตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ การประสานงานกับส่วนราชการ ในการให้ความรู้และ
ค าแนะน าที่ถูกต้องอยู่เสมอ 
      - ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตได้อย่างรัดกุม 
รอบคอบ สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่และความต้องการปัญหาต่างๆของประชาชนโดยแท้จริง อีกท้ังยังได้มีการ
พัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้และเข้ารับการฝึกอบรมประชุม สัมมนาทั้งในหลักสูตรที่หน่วยงานราชการก าหนด 
และหลักสูตรเสริมทักษะการบริหารอย่างสม่ าเสมอ   
      - สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่และมีความกระตือรือร้นต่อการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
       - สภาพสิ่งแวดล้อมทางการบริหารได้แก่ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ ระบบคมนาคมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
สวัสดิการ การบริหารงานบุคคล อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมความส าเร็จร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ของงานลด
ขั้นตอนการบริหาร โดยการประสานงานภายในและมีการมอบหมายหน้าที่อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบและควบคุม
ภายใต้กระบวนการที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
2.ด้านระเบียบกฎหมายและบุคลากร 



      - องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง มีบุคลากรที่ผ่านการรับราชการในส่วนท้องถิ่นมาพอสมควรซึ่งมีประวัติการ
ท างานที่ดีถูกต้องสม่ าเสมอ และมีแนวคิดและทัศนคติในการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย
ภาครัฐในระดับที่เหนือขึ้นไป  มีความรู้และความช านาญในการตีความและท าความเข้าใจในกฎหมายที่ชัดเจนศึกษา
เพ่ิมเติมพร้อมทั้งสร้างกติกามารยาทให้ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายอยู่ตลอดเวลา จึงไม่มีปัญหาในการ
บังคับใช้ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือบทบัญญัติ
แห่งนิตินัยที่หน่วยงานราชการได้ก าหนดขึ้นมาคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายด้วยดีเสมอมา 
3.ด้านงบประมาณรวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ 
       -  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง มีงบประมาณเพียงพอและเหมาะสมในระดับหนึ่งของแต่ละปีเพ่ือการ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เป็นการประสานความต้องการและปัญหาของ
ชุมชน หมู่บ้าน ผ่านทางกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดท าแผนพัฒนาการจัดท าโครงการ การ
ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
       -  การจัดท าแผนตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 การจัดท าแผนพัฒนา และการแสดงความคิดเห็นและปัญหาผ่านการร้องทุกข์การบริหารงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากจะใช้ให้เกิดประโยชน์โดยประหยัดสูงสุดแล้ว บางส่วนหรือที่โครงการเกินศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการประสานแผนงานและโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และส่วน
ราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท ากิจกรรม/โครงการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเสมอมา
จนเป็นที่ยอมรับ และสร้างความพึงพอใจของชุมชน  
4.ด้านการพัฒนาต าบล 
       -  ความได้เปรียบด้านที่ตั้งชุมชน  เนื่องจากเป็นชุมชนขยายที่อยู่กันเป็นกลุ่ม  ตามเส้นทางคมนาคมหลักท าให้
สะดวกต่อการติดต่อสื่อสารและการพัฒนา 
       - ความได้เปรียบของการคมนาคม  เนื่องจากเส้นทางคมนาคมติดต่อกับหลายพ้ืนที่และหลายต าบลที่
สะดวกสบาย 
       - ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค  เนื่องจากชุมชนท่าหลวงเป็นชุมชนที่มีแม่น้ ามูลไหลผ่านใจกลาง และมีคลอง
ชลประทานไหลผ่านรอบนอกและมีล าห้วยอีกหลายแห่ง 
       -  เป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมทางการเกษตร  เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ ามูลไหลผ่าน และยังมีคลองชลประทาน
และล าห้วยรอบนอก  อีกท้ังมีคลองส่งน้ าของกรมชลประทาน 
       - ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพจากการผลิตสินค้าโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น  ที่นอนปิกนิก , เปลหวาย,ตู้ 
 
 
จุดอ่อน (W : Weakness) 
              1.  โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
     2.  มีจ านวนโครงการที่ต้องการจ านวนมาก และไม่ทั่วถึง 
              3.  ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 



    4.  การพัฒนาบุคลากร ยังต้องมีการพัฒนาส่งเสริมด้านความรู้เน้นในเรื่องของการฝึกอบรมหรือพัฒนา
อย่าง  ต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือเพ่ิมเติมทักษะประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรให้มากขึ้น ควรมี
การส่งเสริมเก่ียวกับการลดปัญหาจุดเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยการตีความ
หรือหารือให้ชัดเจนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ก าหนด
แนวทางในการสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานราชการภายในร่วมกัน เพ่ือลดปัญหาการ
ท างานที่ซ้ าซ้อนหรือการงดการปฏิบัติหน้าที่จนท าให้เกิดผลเสียควรมีการควบคุมการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอนของวิธีปฏิบัติราชการ ป้องกันการหลีกเลี่ยงหรือละเว้นการปฏิบัติราชการ  

   5.  การน าเทคนิคองค์ความรู้ใหม่มาช่วยบริหารจัดการ บุคลากรยังต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครื่องใช้ส านักงานใหม่ๆ ให้เหมาะสม หรือใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า  
              6.  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ควรให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมด้านกายภาพภายในองค์กร เช่น การจัด
ส านักงานที่มีการแบ่งสัดส่วนอย่างเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกในการค้นหาโดยใช้หลัก 5 ส. ในการปฏิบัติ 
การให้บริการที่ครบวงจรหรือ One stop Service  
              7.  สภาพสังคมเป็นแบบดั้งเดิม  จึงท าให้เกิดปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในบางครั้ง 
              8.  เส้นทางคมนาคมหลักซ่ึงมิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมีสภาพช ารุด 
เสียหายท าให้การเดินทางของประชาชนไม่สะดวกเท่าที่ควร 
           9.  ขาดระบบการจัดการกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และมีการท าเกษตรกรรมนอกฤดูกาล เช่น  
การปลูกข้าวนาปรัง  ท าให้เกิดข้อพิพาทเรื่องการแบ่งปันการใช้น้ า 
           10. ขาดตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน หรือผู้ค้ารายย่อย 
           11. ปัญหาตรวจพบผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลท่าหลวง 
 
      โอกาส  (O : Opportunity) 
1. สภาพพ้ืนที่เหมาะแก่การพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร 
2. เส้นทางการคมนาคมอยู่ใกล้ตัวอ าเภอสามารถส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ให้ประชาชนได้ 
3. นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพและเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน 
4. อยู่ใกล้เมืองหลักซ่ึงเป็นเมืองท่องเที่ยวท าให้สามารถพัฒนาชุมชนได้รวดเร็ว 
5. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้ประชาชนในพื้นที่พัฒนาหลายด้าน เช่น  แรงงาน  อาชีพ   ภาษา 
6. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน 
 
       อุปสรรค  (T : Threat) 
1. ภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวท าให้การจ าหน่ายสินค้าไม่คล่องตัว 
2. ขาดการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
3. ราคาสินค้าทางการเกษตรไม่แน่นอนโดยส่วนใหญ่มีราคาค่อนข้างต่ า 
4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรยังเป็นไปได้ล าบากและมีปัญหาน้ าท่วมอยู่ทุกปี 
5. เนื่องจากมีบางพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มต่ าท าให้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในห้วงเดือนตุลาคมของทุกปี 



6. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความช านาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนต าท่าหลวง 
ยังไม่มีความช านาญและบุคลากร 
7. งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน 
เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
8. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้าใน 
การท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
9. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ 
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ดังนี้ 



1. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว 
คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังก ฤษและ
ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น  
2.ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้นต้องมีการบริหารจัดการ
ระบบขยะเป็นอย่างด ี  
3.ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรม
ของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดย
ตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

 
4.การศึกษา 

 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จึงได้เริ่มต้นสนับสนุนเพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
5.ศาสนา 

 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจ
มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวค
ริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 
6.วัฒนธรรม 

 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ
การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัต
ลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม 
ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่ง
ไม่สุภาพ เป็นต้น  
7.ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนก
และโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

8.การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มี
ที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

 
 



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

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แบบท่ี 1     แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง 
 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์   
ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  



11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 
 

 
แบบท่ี 2     แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง    ช่วงเดือนตุลำคม  
 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง   ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  5 ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานช่วงเดือนเมษายน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม 2562  -กันยายน 2563 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 
 (1)   (ตุลาคม 2562  -กันยายน 2563)  
ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 

ยุทธศำสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำน

วน 
งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
บริหารจดัการที่
ดีด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
ต่างๆ 

24 109,154,400 24 109,154,400 111 171,838,880 137 204,416,000 216 199,797,200 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

0 0 0 0 2 170,000 2 170,000 2 170,000 



ด้านเศรษฐกิจ 
การเพ่ิม
ผลผลิต 
รายได้ และ
การมีงานท า 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเกษตร
และ
สิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 12 1,142,000 9 730,000 9 730,000 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
และสังคมให้
อยู่ดีมีสุข 

0 0 0 0 41 18,175,648 38 18,796,000 37 18,896,000 

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

0 0 0 0 13 1,847,000 17 4,272,000 12 1,620,000 

รวม 24 109,154,400 24 109,154,400 179 193,173,528 203 228,384,000 276 221,213,200 

 
 



~ ๗๐ ~ 
 

                      

  
4. ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ปี 2561  ช่วงเดือน ตุลาคม 2561-กันยายน2562 

 
 
5. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2563  
ยอดประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 รวม   32,090,000  บำท 
รายจ่ายงบประมาณ ปี  2563           รวมทั้งสิ้น 24,057,564.19       
บำท 
รายรับงบประมาณ  ปี  2563         รวมทั้งสิ้น 30,101,678.10       
บำท 
จ่ายขาดเงินสะสม             รวม      4,533,585.00        
บาท 
รายรับจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ           รวม             203,712.00           
บาท 
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ         รวม    244,072.00           
บาท 
 

ยุทธศำสตร์ แผนกำรด ำเนินกำร อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

ทั้งหมด 
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำ
ร 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการที่
ดีด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการต่างๆ 

111 171,838,880.00 31 4,732,500.00 10 1,941,500.00 10 1,941,500.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ การเพ่ิม
ผลผลิต รายได้ และการมี
งานท า 

2 170,000.00 1 50,000.00 1 47,440.00 1 47,440.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม 

12 1,142,000.00 5 50,000.00         

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข 

41 18,175,648.00 30 10,404,394.00 11 9,423,489.00 11 9,423,489.00 

5.ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

13 1,847,000.00 11 1,054,000.00 7 576,795.00 7 576,795.00 

รวม 179 193,173,528.00 78 16,290,894.00 29 11,989,224.00 29 11,989,224.00 



~ ๗๑ ~ 
 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 



~ ๗๒ ~ 
 

                      

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๓ ~ 
 

                      

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) (๒) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

 
 
 

 
 

ประเด็นการ รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน คะแนน 



~ ๗๔ ~ 
 

                      

พิจารณา เต็ม ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

 
 

 
ประเด็นการ รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน คะแนน 



~ ๗๕ ~ 
 

                      

พิจารณา เต็ม ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๕) 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
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๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

๑๐ ๑๐ 



~ ๗๘ ~ 
 

                      

และสิ่งแวดล้อม) 
๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนด
ไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส
ความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) (๕) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) (๕) 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

ของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม)  
ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวม

ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและประเด็นกำรพัฒนำ 
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โดย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง   
อ ำเภอพิมำย  จังหวัดนครรำชสีมำ 

กำรประเมินควำมพึงพอใจ   
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาและประเด็นการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินใน
ภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   มีทั้งหมด  5  ด้าน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิต รายได้ และการมีงานท า 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข 
          5.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ประเด็นกำรพัฒนำ  มีท้ังหมด  ๙  ประเด็น 
๑.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 
๒.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 
๓.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 
๔.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ 
๕.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
๖.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
๗.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 
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๘.  มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
๙.  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
 

 

๑.  วิธีกำรประเมิน 
๑.๑  ก ำหนดรูปแบบในกำรประเมิน (โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล) 
-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ท้ัง 12 หมู่บ้านๆ ละ 5 คนๆ ละ  ๑ ชุด รวมเป็น 
๖๐ คน 
 ๑.๒  ก ำหนดระยะเวลำในกำรประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑.๓  ด ำเนินกำร… 
๑.๓  ด ำเนินกำรประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากร        

ชื่อชุมชน 
จ ำนวนประชำกรเป้ำหมำย 

ที่ท ำแบบประเมิน 
๑.  หมู่ที่  ๑   บ้านท่าหลวง 5 
๒.  หมู่ที่  ๒   บ้านท่าหลวง 5 
๓.  หมู่ที่  ๓   บ้านหนองบัว  5 
๔.  หมู่ที่  ๔   บ้านโนนม่วง 5 
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๕.  หมู่ที่  ๕   บ้านจารย์ต ารา 5 
๖.  หมู่ที่  ๖   บ้านสนุ่น  5 
7.  หมู่ที่  7    บ้านตะคร้อ 5 
8.  หมู่ที่  8     บ้านขามกลาง 5 
9.  หมู่ที่  9     บ้านป่ายาง 5 
10. หมู่ที่ 10    บ้านงิ้วพัฒนา 5 
11. หมู่ที่  11   บ้านท่าหลวง 5 
12. หมู่ที่  12   บ้านสระงาม 5 

รวมประชำกรเป้ำหมำย ๖๐   คน 
 
๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จำกกำรแบบประเมิน 
  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  ๖๐  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  ๖๐  ชุด 

๑.๕  วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 
๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 
 
๑)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
      -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  ๕,๔๐๐  คะแนน  
                                                            (๙ x ๑๐ x ๖๐) 
    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๑,๘๐๐      คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน ๑,๘๐๑ – ๓,๖๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   ๓,๖๐๑ – ๕,๔๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 
 

       -  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 
 
 

๒)  ตามประเด็น... 
๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  3,000  คะแนน   
      (5 x ๑๐ x ๖๐) 
    ๒.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – 1,000        คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๒.๒)  ระดับคะแนน    1,001– 2,0๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๒.๓)  ระดับคะแนน    2,0๐๑ – 3,0๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 
 

      -  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(๕,๔๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์   = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(3,0๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา  = 



~ ๘๕ ~ 
 

                      

คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

(๖๐๐  คะแนน)   

 
 

๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
       -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  ๖๐๐  คะแนน 
                                              (๑๐ x ๖๐) 
     ๓.๑)  ระดับคะแนน   ๐ – ๒๐๐   คะแนน  ระดับ  ไม่พอใจ 
    ๓.๒)  ระดับคะแนน   ๒๐๑ – ๔๐๐    คะแนน  ระดับ  พอใจ  
    ๓.๓)  ระดับคะแนน   ๔๐๑ – ๖๐๐   คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 
       -  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๒.  ผลกำร... 
 
๒.  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม) ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง  ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวม ตำม
ยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง  ดังนี้ 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   ๖๐   คน 
  ๑.๑  เพศชาย จ านวน   14   คน  
๑.๒  เพศหญิง   จ านวน   46   คน   
 
๒.  อายุ 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ   = 



~ ๘๖ ~ 
 

                      

๒.๑   ต่ ากว่า  ๒๕  ป ี    จ านวน   ๒  คน   
  ๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ปี  จ านวน   ๑๖ คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ปี  จ านวน   ๓๒ คน  
  ๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี      จ านวน  ๑๐ คน   
 
 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษา  จ านวน      ๒๗ คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า         จ านวน  ๒๘ คน    
  ๓.๓  ปริญญาตรี       จ านวน        ๘ คน    
  ๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี      จ านวน   ๐    คน 
    
๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จ านวน  ๑ คน  
  ๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร    จ านวน  ๔๗ คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  11 คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จ านวน  ๑ คน 
  ๔.๕  อ่ืนๆ     จ านวน  ๑ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๒ ...  
 



~ ๘๗ ~ 
 

                      

ส่วนที่  ๒  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจฯ 
 
๒.๑  สรุปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (ภำพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๕,๔๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ๔,๔๓๓ พอใจมาก 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิต รายได้ และการมีงานท า ๔,๓๒๑ พอใจมาก 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ๔,๓๗๕ พอใจมาก 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมให้อยู่ดีมีสุข ๔,๔๑๒ พอใจมาก 
5.ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักการบริหารจดัการบา้นเมอืงที่ดี 4,000 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๒7,0๐๐  คะแนน) 21,541 พอใจมำก 

 
๒.๒  สรุปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  (ภำพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ระดับควำมพึงพอใจ (%)  

พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 82.09 - - 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิต รายได้ และการมีงานท า 80.01 - - 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ๘๑.๐1 - - 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมให้อยู่ดีมีสุข ๘๑.๗0 - - 
5.ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการตามหลักการบริหารจดัการบา้นเมอืงที่ดี 74.07   

ภาพรวม 79.78   
 
๒.๓  สรุปตำมประเด็นกำรพัฒนำ (ภำพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  3,000  คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 2,419 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 2,368 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 2,304 พอใจมาก 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 2,353 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 2,459 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 2,416 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 2,396 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 2,408 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 2,418 พอใจมาก 

รวม (เต็ม  27,000  คะแนน) 21,541 พอใจมาก 
 
 
 

๒.๔  สรุปตำม... 



~ ๘๘ ~ 
 

                      

๒.๔  สรุปตำมประเด็นกำรพัฒนำ (ภำพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
ระดับควำมพึงพอใจ (%) 

พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 80.63 - - 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 78.93 - - 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 76.80 - - 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 78.43 - - 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 81.96 - - 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 80.53 - - 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 79.86 - - 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 80.26 - - 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 80.60 - - 

ภำพรวม 79.78   

 
 
 
 
๒.๕  สรุปแยกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ยุทธศำสตร์ที่  ๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดีด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรต่ำงๆ 
ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับควำมพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 494 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 491 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 473 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 466 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 551 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 495 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 490 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 475 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 498 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) 4,433 พอใจมำก 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศำสตร์... 
 



~ ๘๙ ~ 
 

                      

 

ยุทธศำสตร์ที่  ๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรเพิ่มผลผลิต รำยได้ และกำรมีงำนท ำ 
ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับควำมพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 492 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 486 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 437 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 482 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 477 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 483 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 488 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 479 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 497 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) 4,321 พอใจมำก 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่  ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 486 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 480 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 469 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 472 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 532 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 479 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 484 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 481 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 492 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) 4,412 พอใจมาก 
 

 
 
 
 

 
 

 
ยุทธศำสตร์... 
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ยุทธศำสตร์ที่  ๔  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข 
ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับควำมพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 497 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 491 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 494 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 481 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 483 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 491 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 490 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 486 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 499 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) 4,412 พอใจมำก 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่  5.ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรพัฒนำ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับควำมพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 450 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 420 พอใจมาก 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 431 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 452 พอใจมาก 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 416 พอใจมาก 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 468 พอใจมาก 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 444 พอใจมาก 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 487 พอใจมาก 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 432 พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) 4,000 พอใจมำก 

 
 
 
 
 
 
 

/๓.  สรุปผล… 
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๓.  สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวงในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  พบว่า 
ประชำชนมีควำมพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมำก  คิดเป็นร้อยละ  79.78 
  ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  79.78)  
- พอใจมากสูงสุด   ร้อยละ  82.09 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ  
- พอใจมากต่ าสุด  ร้อยละ   74.07 
  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
             ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนาภาพรวมทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  79.78)  
- พอใจมากสูงสุด    ร้อยละ 81.96 
  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
- พอใจมากต่ าสุด ร้อยละ 76.80 
  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
 
 
๔.  กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
 ๔.๑ วิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ  
ตามที่ อบต. ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น ๓ 
ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมำก  คิดเป็นร้อยละ  79.78  เทียบ
กับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (82.๐๙)  ลดลง 0.88 
 
 ๔.๒  วิเครำะห์สำเหตุของผลกำรประเมินที่ได้  
   จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ  ๔.๑  จะเห็นได้ว่าประชาชนมีควำมพึงพอใจมำกต่อการ
ด าเนินงานของ อบต. น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเพียงร้อยละ ๐.๘๘   เหตุผลที่ท าให้ผลการประเมินน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
นั้น  อาจเกิดจากสถานการณ์โควิด – ๑๙  ที่เกิดขึ้น  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ไม่สามารถด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมหลายๆ  โครงการได้  และเกิดสถานการณ์ภัยแล้งเป็นประวัติการณ์ต้องใช้เงินงบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาเป็นจ านวนมาก  โดยโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้  จ านวนทั้งหมด  ๑4  โครงการ  มีดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  จ านวน  200,000  บาท 
2. โครงการส ารวจข้อมูลภาคสนามในการจัดท าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจ านวน 

20,000 บาท 
3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของต าบลท่าหลวง จ านวน 1,000  

บาท 
4. โครงการป้องกันการจมน้ าเสียชีวิตในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  จ านวน  70,000  บาท 
5. โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 20,000 บาท 
6. โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน  จ านวน  30,000 บาท 
7. โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน  จ านวน  20,000  บาท 
8. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้สูงอายุต าบลท่าหลวง  จ านวน  10,000  

บาท 
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9. โครงการอบต.ยิ้มเคลื่อนที่  จ านวน  5,000  บาท 
10. โครงการแข่งขันกีฬาท่าหลวงเกมส์  จ านวน  10,000  บาท 
11. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  จ านวน  10,000  บาท 
12. โครงการรักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน  จ านวน  10,000  บาท 
13. โครงการพัฒนาดิน (ปลูกปอเทือง)  จ านวน  20,000 บาท 
14. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี  จ านวน  40,000 บาท 
 
 
๕.  ข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
หลวง  มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ดังนี้ 
๕.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ควรจะด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล
ส าเร็จให้มากกว่านี้   
๕.๒  หากไม่สามารถด าเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทางแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจใจต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงดีขึ้น   
๕.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  สามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว 
 
 

************************************ 
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   

และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
*************************** 

  

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  
ข้อ ๒๙ (๒)  (๓) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามระเบียบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒  ทั้งนี้  คณะกรรมการได้น าข้อมูล
จากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  มาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงดังกล่าวด้วย  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการติดตาม
รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
หลวง  รวมทั้งคณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  รับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ทั้งนี้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงได้เสนอสภาและคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

ดังนั้น  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวง  จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 

 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น... 



~ ๙๔ ~ 
 

                      

-๒- 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ  ๓๐ (๕) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ 
๑๓  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ณ  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  หมู่ที่ 12  ต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  
โทรศัพท์ ๐๔๔-482500 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

    (ลงชื่อ)                จ่ง   สัตยารัฐ 
                  (นายจ่ง   สัตยารัฐ) 

                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 

 
 


