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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
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ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอ
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ส่วนที่ 1  บทน า 

     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อํานาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากร
บุคคล   งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีหน้าที่จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดําเนินงานไดต้ามเปูาหมายที่วางไว้ จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทํางานเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ ความสําเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสําคัญ 5 ประการคือ 

     1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
     2. ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
     3. ทําให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
     4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ําซ้อน และ  
     5. ทําให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน   
    การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ 
โครงการที่ดําเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของ
วิธีการดําเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดําเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร 
จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

    ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดําเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดําเนินการใดๆ 
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดทําเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้น ก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนใน ท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
อาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี 
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     จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตําบลคําอาฮวน จึงต้องการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และ ข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดําเนินการ 

     (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการ
ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
     ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน เป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวน จึง
ไดด้ําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบ
เดือนธันวาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561  ถึงเดือน กันยายน 2562) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง 
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางท่ีถูก
กําหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
หรือผู้ที่มีส่วนไดเ้สียทุกฝุายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด    แต่เป็นเครื่องมือ
ทดสอบผลการทํางานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ 
นโยบายสาธารณะที่กําหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ดําเนินการตามเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของ
ท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสําเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนําเข้า
หรือ ทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยทําให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาล หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะ
กระทําหรือไม่กระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิด ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  
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2.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี และการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดําเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการ
ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
    กล่าวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบ 
การดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ มากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบดําเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุม รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดําเนินการขยายแผนงาน โครงการ 
งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการสิ่ง เหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 

3.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

    1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
    2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้  
    3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลคําอาฮวน และแก้ไขได้ตรง
กับปัญหาที่เกิดข้ึน  
    4. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลคําอาฮวน  
    5. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนําผู้บริหารในการจัดทําแผนพัฒนาในปีต่อไป  
    6. เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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4. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล 

    ขั้นตอนที่ 1 

    แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน 

ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ คือ  
     1. สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน  
     2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน  
     3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน  
     4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวน 2 คน  
     5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน  
     โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 
อีกหนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
                                 กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
    ขั้นตอนที่ 2 

    คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)  
    ขั้นตอนที่ 3 

    คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   ข้อ 29 (2)  
    ขั้นตอนที่ 4 

    คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจ้าก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) 
    ขั้นตอนที่ 5 

    ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2558 ข้อ 14 (5) 
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ผังการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 
ผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลของเทศบาลตําบลคําอาฮวน 

 

5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวน ได้กําหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวนโดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2556   เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 

เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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           หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

        คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 
    5. กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง(adequacy) 
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome 
and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 
    1) กรอบเวลา (time & timeframe)   
    การดําเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วง
เวลาที่ดําเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 
    2) ความสอดคล้อง (relevance)  
    มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาแนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร 
รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 

    3)  ความพอเพียง (adequacy) 
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจําเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้ในชุมชนและสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยคํานึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น 

    4) ความก้าวหน้า (Progress) 
    พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 

    4.1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย 
ประชาชนมีน้ําใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะครบ
ทุกจุด มีแหล่งน้ําในการเกษตรพอเพียง 

    4.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง กลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง 
สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

   4.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ประชาชนได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท 
                     4.4) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการพาณิชยกรรม
เพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต 
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      4.5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทําลาย 
สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ํา
เสียลดลง การระบายน้ําดีขึ้น 

      4.6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน 
เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิ
ปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้้เรียนรู้
ความสําคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อัน
จะสร้างความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

     5) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
    ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดําเนินโครงการสามารถแก้ไข 

ปัญหาของชุมชนไดห้รือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบํารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 
     6)  ประสิทธิผล (effectiveness) 
     ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของหมู่บ้านประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไม่     มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
     7)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) 
     ประชาชน หมู่บ้าน ได้รับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 

     8) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
     เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
ถึงผล กระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 
    5.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ใน
ระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตําบล ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้ 
     1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น 
เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจการวิเคราะห์สภาพภายนอก
นี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดําเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 



-8- 
     2)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

     เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อม
ในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยง
อุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
สามารถทําไดห้ลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 

    5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน 

     ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
     ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
    5.4 ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง 

ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้ง 

ไว้หรือไม่ 
    5.5 สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา 

    5.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

    5.7 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

    5.8 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

    ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ     
๒ ประการ ดังนี้ 
    6.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ 4 ประการ ดังนี้ 
     1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผู้รับผิดชอบ       แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย(stakeholders) 
ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างต้น) 
     3) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

     คณะกรรมการต้องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ 
ดังนี้ 
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      รายไตรมาส 

      1) ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม) 
      2)  ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม) 
      3) ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน) 
      4) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – กันยายน) 
      ระยะ 6 เดือน   1) เดือน ตุลาคม – มีนาคม   2) เดือน เมษายน – กันยายน  

     4) เครื่องมือ อันได้แก่ 

     เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิงคุณภาพ มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รบัจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

     5) กรรมวิธี อันได้แก่ 

     เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดําเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดําเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของ
ทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดําเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 
    6.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล 

    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผลดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การนําข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ  
ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นํามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 

    2) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดําเนินการเก็บข้อมูลจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดําเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการ
เบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการดําเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 

7.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

    สิ่งที่จะทําให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการติดตาม 

ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือ 

ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้ 
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    7.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

     1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/
ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     2) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
      แบบที่ 1 แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
     3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)     

            7.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 

    เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมมีการประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
    แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในภาพรวม 

    แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลคําอาฮวนในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
    แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลตําบลคําอาฮวน 
(ให้หน่วยงานภายนอกดําเนินการ) 
    7.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ 

    กําหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทํางาน กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ 
ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

    1) ทําให้รู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

    2) เห็นจุดสําคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ 

ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทําให้เสร็จ ซึ่งจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ 

นําไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    3) ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก 

น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

    4) ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิด 

จากสาเหตุอะไร เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ 

นําไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

http://www.dla.go.th/
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    5) ทําให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ 
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของ 

แผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

    6) ทําให้ทราบว่าแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) 
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน 

แล้ว ผลการวิเคราะห์จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    7) ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ 

การนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ 
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 สว่น คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนําโครงการ 

ไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ 

ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทําการประเมินผลต่างๆ) 
    8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

    9) การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย 

โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข 

ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะ 

แข่งขันกันการประเมินผลจะทําให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน 

สมควรสนับสนุนให้ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก 

ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 

9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลค าอาฮวน 

1. นายนเรศ      สุวรรณศรี        รองประธานสภาเทศบาล       ประธานกรรมการ 
2. นายไพศาล    ศรีวิชา            สมาชิกสภาเทศบาล             กรรมการ 
3. นายประสาน  ศรีวิชา            สมาชิกสภาเทศบาล             กรรมการ 
4. นายบุญสาน  สุวเพ็ชร           ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น         กรรมการ 
5. นายกุหลาบ  ผากา               ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น        กรรมการ 
6. นายพศิณศักดิ์ กลางประพันธ์   ผอ.โรงเรียนบ้านพรานอ้น      กรรมการ 
7. นายทองดํา    พิกุลศรี           ผอ.รพ.สต.บ้านเหมืองบ่า       กรรมการ 
8. นายบัณดิษฐ์    พลราชม        ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
9. นายทม        เทพสุริย์          ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
10. นายอกุฤษฏ์   ศรีพิเมือง         ปลัดเทศบาล                     กรรมการ 
11. นางอุษณี      กิ่งคําวงค์          รองปลัดเทศบาล                กรรมการ 
12. นางรุจีรัตน์    ศรีพิเมือง          ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  กรรมการ/เลขานุการ 

 



ส่วนที่ 2 

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุง่หมาย  และแนวทางการพัฒนา 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลค าอาฮวน 

“ชุมชนน่าอยู่คู่วัฒนธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาความรู้สู่อาเซียน” 

2.2  ภารกิจหรือพันธกิจการพัฒนา 

    1)  จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

    2)  ส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ นันทนาการ สาธารณภัย 

    3)  ส่งเสริมคุณธรรม  และ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    4)  รณรงค์ กําจัดขยะมูลฝอย   ลดการเผาในที่โล่ง   และอนุรักษ์  รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
    5)  พัฒนาการเมืองการบริหาร 

    6)  ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง   เพ่ือขยายการค้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

    7)  นําหลักการบริหารบ้านเมืองมาปฏิบัติ 
2.3  จุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนา 

    1)  การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  สาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึง 

        2)  พัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีสุขภาพ  และคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

         3)  ประชาชนมีจิตสํานึก ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป 

         4)  ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการเผา ลดปริมาณขยะในครัวเรือน ช่วยลดภาวะ
โลกร้อนและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

        5)  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วม 

       6)  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งขึ้น ประชาชนพึ่งตนเองได้ และลดปัญหาความยากจน 

       7)  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

    เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบลคําอาฮวน มียุทธศาสตร์หลักที่จะดําเนินการให้
ประสบความสําเร็จรวม 5 ยุทธศาสตร์ และมี แผนการดําเนินงาน จํานวน   10  แผนงานซึ่งเป็นการจัดทําตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร มาให้บรรลุเปูาประสงค์ ดังนี้ 
   1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ํา 

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
      2.1 แผนงานงานรักษาความสงบ  
     2.2 แผนงานสาธารณสุข  
     2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
     2.4 แผนงานเคหะและชุมชน  
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                                2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    2.6 แผนงานงบกลาง  
                                3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     3.1 แผนงานการศึกษา 
     3.2 แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 

       4.1 แผนงานบริหารทั่วไป  
       4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

       4.3 แผนงานการศึกษา  
       4.4 แผนงานสาธารณสุข  
       4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
       4.6 แผนงานเคหะและชุมชน  
       4.7 แผนงานงบกลาง 

      5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร  
         5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

         5.2 แผนงานการเกษตร 

      6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         6.1 แผนงานสาธารณสุข  
         6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
2.4 นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีต าบลค าอาฮวน 

 นายกเทศมนตรีตําบลคําอาฮวน และคณะผู้บริหารได้กําหนดแนวทางและนโยบายในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลคําอาฮวน โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุข และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ยึดถือตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที 13 ) พ.ศ. 2552 
ตลอดจน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเปูาหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและด้านการบริหารจัดการที่ดี รายละเอียดดังนี้ 
  1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี  มีมาตรฐานมีความปลอดภัย
แก่ประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและความเจริญเติบโตของเมือง 

  1.2 จัดให้มีรางระบายน้ําเสียภายในหมู่บ้าน 

  1.3 พัฒนาให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟูาสาธารณะระหว่างทางในหมู่บ้านและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 

  1.4 พัฒนาระบบไฟฟูาแรงต่ําให้ครอบคลุม 
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                  1.5 พัฒนาปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพ่ือการบริการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้รับทราบทั่วถึง 
                  1.6 พัฒนาระบบประปาให้พอเพียงต่อความต้องการของประชาชน 

         1.7 จัดหาและก่อสร้างแหล่งน้ํา สําหรับกักเก็บน้ําเพ่ือใช้การอุปโภคบริโภค 

 
 2. ด้านเศรษฐกิจ 

 2.1 สนับสนุนกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 2.2 ส่งเสริมกลุม่อาชีพต่างๆ ให้มีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างชุมชนเข้มแข็ง 

 
 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

 3.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการใช้ชีวิตประจําวันในช่วงมีภัยพิบัติต่างๆ โดยการจัดหาวัสดุ
เครื่องอุปโภค - บริโภค ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น 

 3.2 ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปุวยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาล
ทุกคน 

 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ 
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ( อปพร.) ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพสู่
มาตรฐาน โดยเทศบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าตอบแทนตามระเบียบที่กําหนด ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งเทศบาลตําบล
คําอาฮวน 

 3.5 รณรงค์การหยุดเผาตอซังข้าวในนา และเผาพ้ืนที่ปุา 

 3.6 สนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้านในเขตเทศบาล เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน 

 
 4. ด้านการศึกษา 

 4.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาล ให้มีความสมบรูณ์ ทันสมัย ปลอดภัยมีมาตรฐาน 

 4.2 ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬา
ให้กับหมู่บ้านและกลุ่มเยาวชน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของร่างกายอันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4.3 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เยาวชน  ลานกีฬา สถานที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

 4.4 สนับสนุนด้านการจัดการให้มีและส่งเสริมการแข่งข้ันกีฬาประเภทต่างๆ ให้มากข้ึน 
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5. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 5.1 พัฒนา ปรับปรุงรถกู้ชีพฉุกเฉินให้มีความทันสมัย รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 

 5.2 จัดกิจกรรมให้มีการรณรงค์ ควบคุมโรคต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

 5.3 พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยการรณรงค์การลดปริมาณขยะในครัวเรือน 

 5.4 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ( อสม.)  
 5.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สะอาด สวยงาม น่ามอง 

 5.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
6. ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
  6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีศักยภาพคงอยู่และแพร่หลายเป็นที่ยอมรับแก่
บุคคลทั่วไป 

                    6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีต่าง ๆ อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 

       - จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชุมชนในท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

       - จัดงานประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ 
       - จัดงานประเพณีลอยกระทง โดยร่วมกับทุกหมู่บ้าน 

      - จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ 
  6.3 ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมของวัดในเขต
เทศบาลอย่างต่อเนื่อง    

  7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    7.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุก
ขั้นตอน 

    7.2 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ ให้เพียงพอและทันสมัย เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการให้บริการแก่ประชาชน 

    7.3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลตําบลคํา
อาฮวน โดยยึดหลักจรรยาบรรณของข้าราชการ 

    7.4 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่นภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

(Performance  Indicators) 

   ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวน ได้กําหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับ
จากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อ
นําไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบ
การติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้ 
1. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

   เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่ง
สามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน    ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการตลอดจนกล
ยุทธ์/ แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ 
(processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทํางานต่อไปเงื่อนไขสําคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกําหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดําเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไปการใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจา
การกําหนดเปูาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในบางแผนงานอาจมี
การกําหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดําเนินการที่เกิดข้ึนว่า
เป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพ่ือให้ทราบ
รายละเอียดของข้อมูลที่จําเป็น 

2. ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

  2.1 ทําให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดําเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สําเร็จหรือไม่ สําเร็จ 

เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่ 
  2.2 สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม
เหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อ เหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  2.3 เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีข้ึน 
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                     2.4 เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาใน 

การจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือ
กระตุ้นให้ข้าราชการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

 
3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

 3.1 เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา 

 3.2 เพ่ือให้ทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

 4.1 ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้ 

   1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560–2564) ดังนี้ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน) 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน) 

   2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (5 คะแนน) 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (5 คะแนน) 

   3) การนําแผนไปปฏิบัติ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การดําเนินโครงการ (5 คะแนน) 
    ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (5 คะแนน) 

 4.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี ้
   คะแนน 30 คะแนน   = ดีมาก 

   คะแนน 25 ขึ้นไป   = พอใช้ 
   ตํ่ากว่า 20    = ต้องปรับปรุง 
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 4.3 ผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
   ตัวบ่งช้ีที่ 1 : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
         เกณฑ์ตัวช้ีวัด : มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

          มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (10 ขั้นตอน)  ได ้5 คะแนน 

          มีการดําเนินการ 8 – 9 ขั้นตอน    ได ้4 คะแนน 

          มีการดํานินการ 6 – 7 ขั้นตอน    ได ้3 คะแนน 

          มีการดําเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน    ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสาตร์ 
คะแนนเต็ม 

5 

คะแนนที่ได้ 
…5….. 

ล าดับ
ที ่

การด าเนินการ มีการ
ด าเนินการ 

(ใส่
เคร่ืองหมาย 

/) 

1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
ให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/ 

2 คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา / 

3 คณะกรรมการได้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/ 

4 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ / 

5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น / 

6 การพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ / 

7 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / 

8 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ / 

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ / 

10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือน 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

/ 

มีการด าเนินการครบ ๑๐ ขัน้ตอน  
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   ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
   เกณฑ์ตัวช้ีวัด : มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

              ประเด็นการพิจารณา 100  คะแนน    ได้ 5 คะแนน 

              ประเด็นการพิจารณา 90-99 คะแนน    ได้ 4 คะแนน 

     ประเด็นการพิจารณา 80-89 คะแนน    ได้ 3 คะแนน 

     ประเด็นการพิจารณาต่ํากว่า 80 คะแนน              ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 : คุณภาพแผนยทุธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ …4….. 
แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 
การประเมินคุณภาพของแผน 90 4 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ของเทศบาลต าบลค าอาฮวน 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 22 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 59 

   3.1 วิสัยทัศน์ (5) 5 

   3.2 พันธกิจ (5) 5 

   3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 8 

   3.4 เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (5) 5 

   3.5 ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 13 

   3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 8 

   3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 15 

รวม 100 90 
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   ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   เกณฑ์ตัวช้ีวัด : มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

     มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน)  ได้ 5 คะแนน 

     มีการดําเนินการ 8-9 ขั้นตอน    ได้ 4 คะแนน 

     มีการดําเนินการ 6-7 ขั้นตอน    ได้ 3 คะแนน 

     มีการดําเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน    ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่
ได้…5…... 

ลําดับ
ที ่

การดําเนินการ มีการดําเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย 
/) 

1 กําหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/ 

2 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 60 ของสัดส่วน / 

3 มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

/ 

4 มีการทบทวนแผนพัฒนา / 

5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น / 

6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา / 

7 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / 

8 มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร่างแผนพัฒนา / 

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา / 

10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในมิถุนายน พ.ศ. 2562 / 

มีการด าเนินการครบ    10     ขั้นตอน  

 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 4 : คุณภาพแผนพฒันาท้องถิ่น 

   เกณฑ์ตัวช้ีวัด : มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

     ประเด็นการพิจารณา 100 คะแนน   ได้ 5 คะแนน 

     ประเด็นการพิจารณา 90-99 คะแนน   ได้ 4 คะแนน 

    ประเด็นการพิจารณา 80-89 คะแนน  ได้ 3 คะแนน 

     ประเด็นการพิจารณาต่ํากว่า 80 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4     :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนน
เต็ม  5 

คะแนนที่
ได้  4 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนน
ประเมิน 

คะแนนที่ได ้

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 
2565) 

การติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

98 4 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 

4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 

5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 60 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 

5.3 จํานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 3 3 

5.4 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 5 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี) 3 3 

5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 4 

5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 

 5.8 มีงบประมาณท่ีผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3 3 

5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ 5 5 

5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 5 

5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทําโครงการ 4 4 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 5 5 

 5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 

5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 3 

รวม 100 98 
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   ตัวบ่งชี้ท่ี 5 : การด าเนินโครงการ 

   เกณฑ์การประเมิน : การด าเนินโครงการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

        ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50   ได้ 5 คะแนน 

        ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40   ได้ 4 คะแนน 

        ดําเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป             ได้ 3 คะแนน 

        ดําเนินการได้ต่ํากว่าร้อยละ 30             ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 : การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้…5…. 
การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 127 100 4 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 107 84.25 4 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

107 84.25 4 

การดําเนินงานจริง ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (ระหว่างตุลาคม 2561 ถึง กันยายน  2562) 

107 84.25 4 

หมายเหตุ : คํานวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

   เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

         ไม่มีผลกระทบ                   ได้ 5 คะแนน 

         มีผลกระทบ 1 โครงการ        ได้ 4 คะแนน 

         มีผลกระทบ 2 – 3 โครงการ   ได้ 3 คะแนน 

         มีผลกระทบมากกว่า 3 โครงการ ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ …5….. 
โครงการที่ดําเนินการ จํานวนโครงการ ผลกระทบ 

 

โครงการที่ดําเนินการ 

(ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) 

107 ไม่มีผลกระทบ 
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4.4  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนแต็ม คะแนนที่ได ้

1 ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 5 5 

2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 5 4 

3 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 5 

4 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 4 

5 การดําเนินโครงการ 5 5 

6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 30 28 

 
ข้อคิดเห็น 

     จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ 28 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี 
คือ ดําเนินการได้ 81.88 โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ 4 คะแนน และตัวบ่งชี้   
ที่ 4 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 

     เพ่ือให้การดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลคําอาฮวน บรรลุเปูาหมายที่กําหนดเอาไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี จึงเห็นควรให้ผู้บริหารดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดําเนินการที่กําหนด
ไว้  ซึ่งเทศบาลตําบลคําอาฮวนสามารถดําเนินการได้ร้อยละ 81.88 ถ้าเทศบาลตําบลคําอาฮวน ไม่สามารถดําเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ อาจทําให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดําเนินงาน เพราะไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน 
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แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานรายโครงการ 

(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ชื่อโครงการ : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล .................................................ตําแหน่ง ..............................................  

สังกัด : สานัก/กอง ....................................................................................................................... ...... ...... 
 
คําอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  /  ในช่องที่เลือก 

 
ลําดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

1 เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน 

ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ 

แหล่งน้า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน 

  

2 เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา 
  

3 สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล 
  

4 ได้ดําเนินโครงการ 
  

5 ดําเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงาน 
  

6 งบประมาณเพียงพอในการดําเนินโครงการ 
  

7 กลุ่มเปูาหมายร้อยละ 50 ขึ้นได้รับประโยชน์ 
  

8 การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
  

9 มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ…………………………………………………………... 

  

10 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ขึ้นไป 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ส่วนที่ 4  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ  1 - 3/1 

(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

 
    ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวน ได้กําหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับ
จากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อ
นําไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ระหว่าง
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล
แบบ 1 – 3/1 (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-26- 
แบบท่ี 1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ 
แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลตําบลคําอาฮวน..........................................................  
 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินการ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล / 
 

1.1  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจดัทํา 
แผนพัฒนาเทศบาล 

/ 
 

1.2 มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทํา 
แผนพัฒนาเทศบาล 

/ 
 

1.3 มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ / 
 

1.4 มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล / 
 

1.5 มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล / 
 

1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น 
และร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

/ 
 

2. การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล / 
 

2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปญัหาสําคัญของเทศบาลมา 
จัดทําฐานข้อมูล 

/ 
 

2.2 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทําแผน / 
 

2.3 มีการวเิคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อ 
ประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล 

/ 
 

2.4 มีการกําหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

/ 
 

2.5 มีการกําหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/ 
 

2.6 มีการกําหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน / 
 

2.7 มีการกําหนดเปูาหมายการพฒันาเทศบาล / 
 

2.8 มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา / 
 

2.9 มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา / 
 

2.10 มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา / 
 

2.11 มีการจดัทําบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์ / 
 

2.12 มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ / 
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสและระยะ 6 เดือน 

คําชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 6 เดือนโดยเริ่มตั้งแต่ สิ้นสุดโครงการเดือน
ตุลาคม 2561 –  กันยายน 2562 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

   1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

   2. รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

    1) ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 
  2) ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2561) 
    3) ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2561) 
    4) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562) 
   รายงานผลการดําเนินงานระยะ 6 เดือน 

    1) เดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

    2) เดือน เมษายน 2562 – กันยายน 2562 
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ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลค าอาฮวน 

รอบปี 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2562       ปี 2563      ปี 2564  ปี 2565 

โครงการ   
(ตามแผน) 

ผลการ 
ดําเนินการ 

  โครงการ   
 (ตามแผน) 

ผลการ 
ดําเนินการ 

 โครงการ   
 (ตามแผน) 

ผลการ 
ดําเนินการ 

 โครงการ   
 (ตามแผน) 

ผลการ 
ดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ํา 49 44 29 - 29 - 29 - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 36 29 31 - 31 - 28 - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 15 10 22 - 19 - 10 - 

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 17 14 43 - 45 - 11 - 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสรมิการลุงทุน การค้าและการเกษตร 3 3 5 - 6 - - - 

6.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 7 7 3 - 4 - - - 

รวมทั้งสิ้น 127 107 133 - 134 - 78 - 

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา - 84.25  -  -  - 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   3.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 2  2562 ปีท่ี 3  2563 ปีท่ี 4   2564 ปี ท่ี 5 2565 รวม 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ํา 49 24,464,000 46 30,510,760 68 46,228,000 29 16,206,000 192 117,408,760 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 36 15,786,320 25 15,575,620 24 15,085,620 28 15,459,120 113 61,906,680 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 15 14,046,120 15 4,301,924 13 4,471,924 10 6,994,274 53 29,814,242 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 17 4,476,200 18 1,677,200 16 1,655,200 11 1,371,200 62 9,179,800 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสรมิการลุงทุน การค้า
และการเกษตร 

3 1,494,000 3 3,100,000 4 3,850,000 - - 10 8,444,000 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 20,000 5 2,020,000 3 20,000 - - 15 2,060,000 

รวม 127 60,286,640 112 57,185,504 128 71,310,744 78 40,030,594 445 228,813,482 
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 4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 2  2562 ปีท่ี 3  2563 ปีท่ี 4   2564 ปี ท่ี 5 2565 รวม 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ํา 49 24,464,000 46 30,510,760 68 46,228,000 29 16,206,000 192 117,408,760 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 36 15,786,320 25 15,575,620 24 15,085,620 28 15,459,120 113 61,906,680 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 15 14,046,120 15 4,301,924 13 4,471,924 10 6,994,274 53 29,814,242 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 17 4,476,200 18 1,677,200 16 1,655,200 11 1,371,200 62 9,179,800 

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสรมิการลุงทุน การค้า
และการเกษตร 

3 1,494,000 3 3,100,000 4 3,850,000 - - 10 8,444,000 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 20,000 5 2,020,000 3 20,000 - - 15 2,060,000 

รวม 127 60,286,640 112 57,185,504 128 71,310,744 78 40,030,594 445 228,813,482 
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5.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 2562  
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการที่

เสร็จ 

จํานวนโครงการ 

ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 

ยังไม่ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน  ร้อยละ จํานวน  ร้อยละ จํานวน  ร้อยละ จํานวน  ร้อยละ จํานวน ร้อย
ละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ํา 44 89.79 - - 5 10.20 - - 49 100 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 29 80.55 - - 7 19.44 - - 36 100 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 10 66.66 - - 5 33.33   15 100 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 14 82.35 - - 3 17.64 - - 17 100 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและ
การเกษตร 

3 100 - - - - - - 3 100 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 100 - - - - - - 7 100 

รวม 107 84.25 - - 20 15.75 - - 127 100 
 
หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562    จํานวน  127  โครงการ 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562  (งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รวมทั้งหมด 62,926,620 บาท) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

งบตามเทศบัญญัติ เงินสะสม งบอ่ืนๆ รวม 

จํานวน  ร้อยละ จํานวน  ร้อยละ จํานวน  ร้อยละ จํานวน  ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ํา 6,776,784 10.76 7,445,780 11.84 - - 14,222,564 22.60 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 13,022,345 20.69 - - - - 13,022,345 20.69 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3,542,981 5.63     3,542,981 5.63 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 1,712,505 2.72 - - - - 1,712,505 2.72 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและ
การเกษตร 

76,800 0.12 - - - - 76,800 0.12 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1,973,857 3.13 - - - - 1,973,857 3.13 

รวม 27,105,272 43.06 7,445,780 11.84   34,551,052 54.90 
 

งบประมาณท่ีตั้งรับไว้ทั้งหมดทั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการ รวมทั้งหมด   62,926,620.- บาท 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

   7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี 2562 และงบอ่ืน ๆ 

 
 

ล าดับ
ที ่

 

โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 

- - - - - - - 
 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 
ลําดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 
มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาจํานวนมาก 

จัดให้มีการอบรมความรู้การจัดทําแผนทุกปี และให้มี
การบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะการคลัง
ของท้องถิ่น 

2 การเบิกจ่ายในระบบลงไม่ตรงกัน ควรให้เจ้าหน้าที่กองคลังหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการลงข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

3 งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและเพียงพอกับ
โครงการ 

ใช้งบประมาณตามโครงการที่กําหนดขึ้นตาม
แผนปฏิบัติ 

4 การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้บางครั้ง
อาจไม่ครบตามแผน หรือมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผน
ที่วางไว้ 

ควรดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

 
แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 

3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

   1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

   1.2 รายงานผลการดําเนินงานระยะ 1 ปี (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน  2562) 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏ

ในแผนฯ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ํา 

49 44 89.79 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

36 29 80.55 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

15 10 66.66 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

17 14 82.35 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 

3 3 100 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 7 100 

รวม 127 107 84.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 5 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มี
อํานาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลัก ธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพ่ือให้การดําเนินงานมุ่งสู่
เปูาหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภายใต้แนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันเพ่ือให้ตาม
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2561  – กันยายน 2562) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเปูาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อ
สั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตําบลคําอาฮวน จึงได้ดําเนินการนําเข้าข้อมูลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในระบบ e-plan และได้นําข้อมูลในระบบอีแพลน
ดังกล่าว มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
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โครงการที่ลงนามสัญญา (ปีงบประมาณ 2562) ผ่านระบบ e –plan (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

เทศบาลต าบลค าอาฮวน  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
 
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 
ที ่ ช่ือโครงการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับจ้าง ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน 

ส่วนงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ที่อนุมัติ 
(บาท) 

ที่จ่ายจริง
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.1 บ้านคําอาฮวน (คุ้มบางนา 
ระยะทางประมาณ 600 เมตร 

499,000 499,000 บริษัทดงหลวงที่ปรึกษา 4/2562 60 กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านเหมืองบ่า (สายทางวัดปุา
คําเดือนห้า-บ้านเหมืองบ่า ระยะทาง ประมาณ 700 เมตร 

499,000 499,000 บริษัทดงหลวงที่ปรึกษา 5/2562 60 กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.4 บ้านพรานอ้น (สายทางบ้าน
นายหมัย-บ้านนางล้น ระยะทางประมาณ 500 เมตร 

499,000 499,000 บริษัทดงหลวงที่ปรึกษา 6/2562 60 กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านเหมืองบ่า (เส้นหลัง รพสต.
บ้านเหมืองบ่า 

285,000 285,000 กฟภ.มุกดาหาร 60 กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านคําเม็ก (สายทางบ้าน สท.
สิงห์-ปุาช้า ระยะทางประมาณ 500 เมตร 

499,000 499,000 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอสทีเอ          
การโยธา 2/2562 

60 กองช่าง 
 

6 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน ม.7 บ้านโนนสะอาด (สายทางโนนสะอาด-คุ้มนา
เตย ระยทางประมาณ 1,500 เมตร 

499,000 499,000 หจก.ภิญญาดาการโยธา 60 กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังม.8 บ้านโคกสูงน้อย (สายทางบ้านนางชนิภา-บ้าน
นายนอม ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 

499,000 499,000 ห้างหุ้นส่วนจํากัดภิญญดาการ
โยธา 10/2562 

60 กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านเหล่าคราม (สายทางบ้าน
นางมุก-ศูนย์เด็กเล็กฯ ระยะทางประมาณ 100 เมตร 

79,500 79,500 บริษัทดงหลวงที่ปรึกษา ใบสั่งจ้าง
เลขท่ี 83/2562 

60 กองช่าง 
 

 



 
-37- 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 
ที ่ ช่ือโครงการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับจ้าง ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน 

ส่วนงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ที่อนุมัติ 
(บาท) 

ที่จ่ายจริง
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านเหมืองบ่า (เส้นทางข้าง
โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 

484,000 484,000 หจก.ภิญญาดาการโยธา 60 กองช่าง 
 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านิคมหนองแต้ (สามแยก
เส้นทางหน้าวัดหนองแต-้แยกศาลาประชาคม ระยะทาง ประมาณ 700 เมตร 

499,000 499,000 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอสทีเอ          
การโยธา 3/2562 

60 กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านเหล่าคราม ( ซอยข้าง
บ้านนายปัน และซอยข้างบ้านนายเสถียม รวมระยะทางประมาณ 150 เมตร 

186,500 186,500 บริษัทดงหลวงที่ปรึกษา 11/2562 60 กองช่าง 
 

12 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน ม.13 บ้านพรานอ้น (สายทางบ้านสงวน อรพันธ์ 
–บ้านนายบัญญัติ  ระยะทาง ประมาณ 1,200 เมตร 

499,000 499,000 บริษัทดงหลวงที่ปรึกษา 13/2562 60 กองช่าง 
 

13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.14 บ้านแสงอรุณ (สายทางบ้านนางบวัลํา คํา
โยธา –บ้านนายอุ้ย  คําโยธา  ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 

110,000 110,000 บริษัทดงหลวงที่ปรึกษา 12/2562 60 กองช่าง 
 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 บ้านคําอาฮวน (คุ้มโนน
ขี้เหล็ก) 

499,000 499,000 บริษัทดงหลวงที่ปรึกษา 7/2562 60 กองช่าง 
 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 บ้านเหมืองบ่า (จากศูนย์เด็ก
เล็ก-บ้านนายประสิทธ์ิ  ขันแข็ง ระยะทางประมาณ 200 เมตร  

499,000 499,000 บริษัทดงหลวงที่ปรึกษา 8/2562 60 กองช่าง 
 

16 โครงการขยายเขตไฟฟูา ม.1บ้านคําอาฮวน 82,271 82,271 กฟภ มุกดาหาร 180 กองช่าง 
 

17 โครงการขยายเขตไฟฟูา ม.3 บ้านคําเขือง 490,924 490,924 กฟภ มุกดาหาร 180 กองช่าง 
 

18 โครงการขยายเขตไฟฟูา ม.4 บ้านพรานอ้น 156,985 156,985 กฟภ มุกดาหาร 180 กองช่าง 
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1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ ช่ือโครงการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับจ้าง ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

ส่วนงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ที่อนุมัติ 
(บาท) 

ที่จ่ายจริง
(บาท) 

19 โครงการขยายเขตไฟฟูา ม.7 บ้านโนนสะอาด 91,447 91,447 กฟภ มุกดาหาร 180 กองช่าง 
 

20 โครงการขยายเขตไฟฟูา ม.8 บ้านโคกสูงน้อย 509,812 509,812 กฟภ มุกดาหาร 180 กองช่าง 
 

21 โครงการขยายเขตไฟฟูา ม.10บ้านโค้งสําราญ 107,806 107,806 กฟภ มุกดาหาร 180 กองช่าง 
 

22  โครงการขยายเขตไฟฟูา บ้านหนองแต้ หมู่ 11 154,581 154,581 กฟภ มุกดาหาร 180 กองช่าง 
 

23  โครงการขยายเขตไฟฟูา บ้านเหลา่คราม หมู่ 12 80,822 80,822 กฟภ มุกดาหาร 180 กองช่าง 
 

24 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บ้านเหมืองบ่า หมู่ 16 46,847 46,847 กฟภ มุกดาหาร 180 กองช่าง 
 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคําเม็ก หมู่ 6 (ซอย 11) 499,000 499,000 หจก.ภิญญดาการโยธา 60 กองช่าง 
 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคําเม็ก หมู่ 6 (เส้นทางบ้าน
นายสมนึก ทองชุม-บ้านนางเกสร แสงประจักร) 

209,000 209,000 บจก.ดงหลวงที่ปรึกษา 60 กองช่าง 
 

27  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 (เส้นทาง
บ้านนายบุญทอม เทพสรุิย-์รพสต.บ้านโนนสะอาด (คุ้มนากุดกอย) ) 

499,000 
 

499,000 
 

บจก.ดงหลวงที่ปรึกษา 60 กองช่าง 
 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ 9 (เส้นทาง
แยกหนองปลาปาก-ตลาดนัด) 

241,000 
 

241,000 
 

บจก.ดงหลวงที่ปรึกษา 60 กองช่าง 
 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ 9 (เส้นทาง
บ้านนายแทน ไชยายงค-์บ้านนายวน คนเพียร ) 

251,000 
 

251,000 
 

บจก.ดงหลวงที่ปรึกษา 60 กองช่าง 
 

30 โครงการก่อสร้างหอถังประปาบา้นพรานอ้น ม.13 200,000 
 

200,000 
 

หจก.ธนายุทธวิศวกรรม 60 กองช่าง 
 

31 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตําบลคําอาฮวน 548,440 548,440 หจก.ธนายุทธวิศวกรรม 60 กองช่าง 
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1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ ช่ือโครงการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับจ้าง ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

ส่วนงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ที่อนุมัติ 
(บาท) 

ที่จ่ายจริง
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคําเขือง ม.3 (จากสามแยกวัด    
อัมพวัน-บ้านนายสุภี สารบรรณ)) 

499,000 499,000 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอสที
เอการโยธา 1/2562 

60 กองช่าง 
 

33 โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง บ้านแสงอรุณ ม.14 49,752 49,752 กฟภ มุกดาหาร 60 กองช่าง 
 

34 โครงการโครงการซ่อมแซมไฟฟูาสอ่งสว่าง 49,615 49,615 หจก.เอสทมีุกดาหาร 60 กองช่าง 
 

35  โครงการตดิตั้งไฟส่องสว่าง บ้านคําอาฮวน หมู ่15 128,909 128,909 กฟภ มุกดาหาร 60 กองช่าง 
 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 11 (เสน้ทางศาลา
ประชาคม-สามแยกหนองกุง) 

499,000 499,000  บจก.ดงหลวงที่ปรึกษา 60 กองช่าง 
 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 11 (เสน้ทางหัวมุม
สะพานข้างร้านยายติ๋ง 

499,000 499,000 หจก.ภิญญดาการโยธา 60 กองช่าง 
 

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรานอ้น หมู่ 13 (เส้นทางพรานอ้น-
ชุมชนภูน้อย) 

499,000 499,000 หจก.ภิญญดาการโยธา 60 กองช่าง 
 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรานอ้น หมู่ 13 (เส้นพรานอ้น-คําหมากดอ) 499,000 499,000 บจก.ดงหลวงที่ปรึกษา 60 กองช่าง 
 

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14 (เส้นทางคุ้มนาพาโชค) 499,000 499,000 หจก.ภิญญดาการโยธา 60 กองช่าง 
 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคําอาฮวน หมู่ 15 (เส้นทางวดัปุาอรัญญวาส-ี
ศูนย์โค) 

499,000 499,000 บจก.ดงหลวงที่ปรึกษา 60 กองช่าง 
 

42 โครงการขยายเขตประปาบา้นเหลา่คราม หมู่ 9 100,000 100,000 หจก.ธนายุทธวิศวกรรม 60 กองช่าง 
 

43  โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านคําเม็ก หมู่ 6 69,909 69,909 กฟภ มุกดาหาร 60 กองช่าง 
 

44 โครงการขยายเขตไฟฟูา บ้านคําอาฮวน หมู่ 15 27,444 27,444 กฟภ มุกดาหาร 60 กองช่าง 
 

 รวม 14,222,564 14,222,564    
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2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 
ที ่ ช่ือโครงการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับจ้าง ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน 

ส่วนงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ที่อนุมัติ 
(บาท) 

ที่จ่ายจริง
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์เผาในที่โล่ง         20,000 20,000 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 59/2562 7 งานปูองกันฯ  
2 โครงการการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตําบลคําอาฮวน         252,000 252,000 งานสาธารณสุข 180 งานสาธารณสุข  
3 โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแกผู่้ปวุยฉุกเฉิน 522,250 521,750 งานสาธารณสุข 182 งานสาธารณสุข  
4 โครงการสนับสนุนชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน 9,951 9,951 งานสาธารณสุข 5 งานสาธารณสุข  
5 โครงการรณรงค์และใหค้วามรูเ้รื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา 14,400 14,400 งานสาธารณสุข 10 งานสาธารณสุข  
6 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (กิจกรรม รณรงค์และฉดีวัคซนี
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

48,000 48,000 งานสาธารณสุข 7 งานสาธารณสุข  

7 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 56,000 56,000 งานปูองกันฯ 15 งานปูองกันฯ  
8 โครงการอบรมและสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟปุา 15,600 15,600 งานปูองกันฯ 30 งานปูองกันฯ  
9 โครงการฝึกซ้อมแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 19,850 19,850 งานปูองกันฯ 30 งานปูองกันฯ  
10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล

เรือน (อปพร.) 
15,600 15,600 งานปูองกันฯ 20 งานปูองกันฯ  

11 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 56,000 56,000 งานปูองกันฯ 20 งานปูองกันฯ  
12 โครงการฝึกอบรมทบทวนหรือจัดตั้งอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล

เรือน (อปพร.) 
22,000 22,000 งานปูองกันฯ 20 งานปูองกันฯ  
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2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 
ที ่ ช่ือโครงการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับจ้าง ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน 

ส่วนงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ที่อนุมัติ 
(บาท) 

ที่จ่ายจริง
(บาท) 

13 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 20,000 20,000 ร้านเอกรตัน์การพิมพ ์ 3 งานปูองกันฯ  
14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุในตําบลคําอาฮวน 123,300 123,300 กองสวัสดิการสังคม 30 กองสวัสดิการสังคม  
15 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 344,600 344,600 กองสวัสดิการสังคม 1 กองสวัสดิการสังคม  
16 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 51,000 51,000 กองสวัสดิการสังคม 1 กองสวัสดิการสังคม  
17 โครงการสํารองจ่าย 334,104 334,104 งานปูองกันฯ 180 งานปูองกันฯ  
18 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,448,100 10,448,100 กองสวัสดิการสังคม 12 กองสวัสดิการสังคม  
19 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดาํเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริด้านสาธารณสุข 
320,000 320,000 งานสาธารณสุข 16 งานสาธารณสุข  

20 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา้ (กิจกรรมสํารวจและขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมว) 

15,000 15,000 งานสาธารณสุข 7 งานสาธารณสุข  

21 โครงการเยาวชนไทยผนึกหัวใจต้านภัยยาเสพตดิ 14,850 14,850 งานสาธารณสุข 1 งานสาธารณสุข  
22 โครงการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุกิจกรรมอบรมทําลูกประคบสมุนไพร

และน้ํามันนวดสมุนไพร 
10,000 10,000 กองสวัสดิการสังคม 1 กองสวัสดิการสังคม  

23 ส่งเสริมอาชีพผู้พิการและด้อยโอกาสกิจกรรมอบรมทําลูกประคบ
สมุนไพรและน้ํามันนวดสมุนไพร 

10,000 10,000 กองสวัสดิการสังคม  กองสวัสดิการสังคม  

24 โครงการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลคําอาฮวน 

210,000 210,000 งานปูองกันฯ 182 งานปูองกันฯ  
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2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 
ที ่ ช่ือโครงการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับจ้าง ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน 

ส่วนงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ที่อนุมัติ 
(บาท) 

ที่จ่ายจริง
(บาท) 

25  โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลคําอาฮวน 

9,560 9,560 กองสวัสดิการสังคม 12 กองสวัสดิการสังคม  

26 โครงการพัฒนาแกนนําเด็กและเยาวชนตําบลคําอาฮวน 15,800 15,800 กองสวัสดิการสังคม 20 กองสวัสดิการสังคม  
27 โครงการลานกิจกรรมสร้างสุขแก่ผู้สูงอาย ุ 20,600 20,600 กองสวัสดิการสังคม 10 กองสวัสดิการสังคม  
28 ปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน

ครอบครัว 
11,200 11,200 กองสวัสดิการสังคม 10 กองสวัสดิการสังคม  

29 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีตําบลคําอาฮวน 12,580 12,580 กองสวัสดิการสังคม 10 กองสวัสดิการสังคม  
 รวม 13,022,345 13,021,845     
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ที ่ ช่ือโครงการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับจ้าง ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
ส่วนงาน 

รับผิดชอบ 
หมาย
เหต ุที่อนุมัติ 

(บาท) 
ที่จ่ายจริง
(บาท) 

1 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 80,700 80,700 งานการศึกษาฯ 1 งานการศึกษาฯ  
2 โครงการจดัแสดงผลงานหนูน้อยศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 10,000 งานการศึกษา 5 งานการศึกษา  
3 โครงการอาหารเสรมิ(นม) สําหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 103,270 103,270 งานการศึกษาฯ 92 งานการศึกษาฯ  
4 โครงการอาหารเสรมิ(นม) สําหรับนักเรียนในเขตเทศบาลตําบล

คําอาฮวน 
389,811 389,811 งานการศึกษาฯ 92 งานการศึกษาฯ  

5 โครงการอาหารกลางวันสําหรับเดก็ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 770,400 770,400 งานการศึกษาฯ 60 งานการศึกษาฯ  
6 โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวนัสําหรับเด็กนักเรียนในสังกัด 

สพฐ.ในเขตเทศบาลตําบลคําอาฮวน 
1,608,000 1,608,000 งานการศึกษาฯ 50 งานการศึกษาฯ  

7 โครงการจดักิจกรรมบญุประเพณทีี่เป็นเอกลักษณ์ประจาํหมู่บ้าน 130,000 130,000 งานการศึกษาฯ 2 งานการศึกษาฯ  
8 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนบัสนุนค่าจัดการเรียนการสอน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 
367,200 367,200 งานการศึกษา 1 งานการศึกษา  

9 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

35,400 35,400 งานการศึกษาฯ 240 งานการศึกษาฯ  

10 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพตดิและเอดส ์ 48,200 48,200 งานการศึกษา 10 งานการศึกษา  
 รวม 3,542,981 3,542,981    
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
                                      
ที ่ ช่ือโครงการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับจ้าง ระยะเวลา

การ
ดําเนิน 
งาน 

ส่วนงาน 
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุที่อนุมัติ 

(บาท) 
ที่จ่ายจริง
(บาท) 

1 โครงการให้บริการจดัเก็บภาษีนอกสถานท่ี - - กองคลัง 120 กองคลัง  
2 โครงการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ - - กองคลัง 365 กองคลัง  
3 ประเมินความพึงพอใจ 15,000 15,000 มหาวิทยาลยันครพนม 150 สํานักปลักเทศบาล  

4 โครงการจดัทําสื่อประชาสมัพันธ์องค์กร 29,700 29,700 หจก.กาฬสินธุ์การพิมพ ์ 30 กองวิชาการและแผนงาน  

5 โครงการจดัทําเว็บไซต์เทศบาลตาํบลคําอาฮวน 4,500 4,500 นางพรพลอย ปานสุขรดา 4 กองวิชาการและแผนงาน  
6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นคา่

สาธารณูปโภค 
35,400 35,400 โอนเข้าบัญชีอาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลคําอาฮวน 
1 งานการศึกษาฯ  

7 โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 255,764 255,764 สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
มุกดาหาร 

365 กองคลัง  

8 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 236,565 236,565 โอนเข้าบัญชีหลักประกันสุขภาพ 1 กองคลัง  
9 โครงการเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 50,000 50,000 สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ 1 กองคลัง  
10 โครงการสนับสนุนกองทุนบําเหนจ็บํานาญ 561,252 561,252 กบท. 365 กองคลัง  
11 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาด อาคาร สถานท่ี สวนหย่อมฯ 336,000 336,000 สํานักปลดัเทศบาล 1 สํานักปลดัเทศบาล  
12  เทศบาลให้บริการประชาชนร่วมกับอําเภอยิ้มเคลื่อนที่เพ่ือ

พัฒนาการให้บริการประชาชน 
4,994 4,994 สํานักปลดั    

13 โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน 15,330 15,330 กองวิชาการและแผนงาน 1 กองวิชาการและแผนงาน  
14 โครงการจดัทําแผนที่ภาษ ี 168,000 140,000 กองคลัง 1 กองคลัง  

 รวม 1,712,505 1,684,505     
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5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 
                                      
ที ่ ช่ือโครงการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับจ้าง ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
ส่วนงาน 

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ที่อนุมัติ (บาท) ที่จ่ายจริง(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนและระดับ
ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการดาํเนนิงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 

40,000 40,000 พรชัยทัวร์ 4 กองสวัสดิการสังคม 
 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตําบลคําอาฮวน
กิจกรรมการฝึกอบรมการทําน้ํามนันวด สมุนไพรน้ํามัน
มะกรูด สมุนไพรตะไคร้หอมและพมิเสนน้ํา 

22,000 22,000 ร้านฮักแพงแบ่งปัน 8 กองสวัสดิการสังคม 
 

3 โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สินคา้ชุมชนตําบลคําอาฮวน 
กิจกรรมการฝึกอบรมการตัดเย็บประเป๋าผ้าย้อมคราม 

14,800 14,800 กองสวัสดิการสังคม 10 กองสวัสดิการสังคม 
---- 

 

รวม 76,800 76,800 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                      
ที ่ ช่ือโครงการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับจ้าง ระยะเวลา

การ
ดําเนินงาน 

ส่วนงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

ที่อนุมัติ 
(บาท) 

ที่จ่ายจริง(บาท) 

1 โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกปุาเฉลมิพระเกียรติ จติอาสา สร้าง
ปุา รักษ์น้ํา (ปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน)ท้องถิ่นอาสา 
ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างปุา รักษ์น้ํา (ปลูก
ต้นไมเ้พื่อลดภาวะโลกร้อน) 

4,940 4,940 ร้านณัฐฏ์  30 งานสาธารณสุข  

2 โครงการอมรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 12,300 12,300 งานสาธารณสุข 30 งานสาธารณสุข  
3  โครงการจดัการน้ําเสียในชุมชน 5,000 5,000 ร้านณัฐฏ ์ 30 งานสาธารณสุข  
4 โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7,742 7,742 ร้านณัฐฏ ์ 30 งานสาธารณสุข  
5 โครงการศึกษาการบริหารจดัการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (ธนาคารน้ําใต้ดิน) 
43,875 43,875 งานสาธารณสุข 20 งานสาธารณสุข  

6 โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน บ้านดงมัน ม.5 950,000 950,000 หจก.เอสพีคอนสรัคชั่น 1980 240 กองช่าง  
7 โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน บ้านโค้งสําราญ ม.10 950,000 950,000 หจก.เอสพีคอนสรัคชั่น 1980 240 กองช่าง  

 รวม 1,973,857 1,973,857 
   

 

 รวมทั้งสิ้น 34,551,052    34,522,552     
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โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ ในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด จํานวน 20 โครงการ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ํา 
ที ่ ช่ือโครงการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับจ้าง ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
ส่วนงาน 

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ที่อนุมัติ 
(บาท) 

ที่จ่ายจริง(บาท) 

1 โครงการค่าชดเชยค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได ้ 250,000 -   กองช่าง  
2 โครงการขยายเขตไฟฟูา บ้านดงมนั ม.5 250,000 -   กองช่าง  
3 โครงการขยายเขตไฟฟูา บ้านเหลา่คราม ม.9 200,000 -   กองช่าง  
4 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บ้านพรานอ้น ม.13 100,000 -   กองช่าง  
5 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต

ตําบลคําอาฮวน 
1,000,000 -   กองช่าง  

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ที ่ ช่ือโครงการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับจ้าง ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
ส่วนงาน 

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ที่อนุมัติ  (บาท) ที่จ่ายจริง(บาท) 

1 โครงการร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพตดิโลก 7,000 -   งานสาธารณสุข  
2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ห้องน้ํา ผู้พิการ ผูสู้งอายุ 

และผูด้้อยโอกาส 
120,000 -   กองช่าง  

3 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการสรา้งความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

20,000 -   งานปูองกันฯ  

4 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 350,000 -   กองช่าง  
5 โครงการกิจกรรมวันคนพิการสากล 15,000    กองสวัสดิการสังคม  
6 โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบ 8,500 -   กองสวัสดิการสังคม  
7 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน - -   กองสวัสดิการสังคม  
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ที ่ ช่ือโครงการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับจ้าง ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
ส่วนงาน 

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ที่อนุมัติ 
(บาท) 

ที่จ่ายจริง
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 200,000 -   งานการศึกษา  
2 โครงการกิจกรรมรัฐพิธีต่างๆ 30,000 -   งานการศึกษา  
3 โครงการจดัหาอุปกรณ์กีฬา 100,000    งานการศึกษา  
4 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 2,000,000    งานการศึกษา  
5 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น 2,000,000    งานการศึกษา  

 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
ที ่ ช่ือโครงการ แหล่งงบประมาณ ผู้รับจ้าง ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
ส่วนงาน 

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ที่อนุมัติ 
(บาท) 

ที่จ่ายจริง
(บาท) 

1 โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับเลือกตั้งหรือทําประชาพิจารณ ์ 300,000 -   งานการศึกษา  
2 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 25,000 -   งานการศึกษา  
3 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ําหอถังสงูรองรับรถดับเพลิง 200,000    กองช่าง  



 

ส่วนที่ 6 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบเดือนเมษายน 2562 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562) 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

    ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นดําเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตําบล อําเภอ 
เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น ชาวบ้านซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่
เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก
และภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้   

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

    เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ 

ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์ 
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดําเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งมี 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
    1.1 โอกาส (O : Opportunity) 

    1) ผู้บริหารเอาใจใส่ในการทํางาน ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทําให้สามารถ 

ผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่อง 

    2) กระแสทางสังคมเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานทางการเมืองของประชาชน ทําให้ 
ประชาชนเรียกร้องและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

    3) ระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้ข้อมูล 

ข่าวสารที่รวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

    4) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น โครงการตําบลละ ๕ ล้าน หมู่บ้านละ ๒ แสน 

    5) มีศูนย์ดํารงธรรมระดับอําเภอ ระดับท้องถิ่น 

    1.2 อุปสรรค (T : Threat) 

    1) อยู่ไกลจากจังหวัด ทําให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 

    2) บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึงเช่น การทําบัตรผู้พิการงานทะเบียนและบัตร 

    3) มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเก่ียวระหว่าง ระหว่างหน่วยงานท้องที่และท้องถิ่นในการ 

ดําเนินงานโครงการต่าง ๆ 

    4) ปัจจุบันเทศบาลตําบลคําอาฮวน เป็นเทศบาลตําบลขนาดกลาง มี 
งบประมาณจากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย
อ่ืน ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
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    2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

    เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดําเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
โอกาส ข้อจํากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
   2.1 จุดแข็ง (S : Strength) 

   1) ประชาชน ผู้นําหมู่บ้าน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

   2) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 

   3) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   4) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา การปลูกเห็ด
ฟาง ฯลฯ 

   5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8  แห่ง สังกัดเทศบาลตําบลคําอาฮวน 

   6) มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
   7) มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 

   8) ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาฯ รวมทั้งนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 
และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   9) ผู้นําหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

   10) มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทําให้มีน้ําใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
   11) เทศบาลตําบลคําอาฮวน มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

   12) มีวัด 9 แห่ง 

   13) มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

   14) หมู่บ้านในเขตตําบลคําอาฮวนมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ 

ทราบข้อมูลข่าวสาร 

   15) มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ฯลฯ 

   16) มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก กลุ่มทําวิกผม กลุ่มทํา
สมุนไพรลูกประคบ กลุ่มทอเสื่อกก ฯลฯ 

   17) เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนทราบปัญหาความต้องการอย่างแท้จริง 

   2.2 จุดอ่อน (W : Weakness) 

   1) คนในวัยทํางาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและต่างประเทศ 

   2) ครัวเรือนที่ยากจนส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทําให้ 
ขาดรายได้ 
           3) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
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    4) เทศบาลตําบลคําอาฮวนเป็นตําบลที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ข้าวของราคาแพงเพราะต้องนํามาจาก
แหล่งอื่น จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ํามัน เสื้อผ้า นุ่งห่ม ฯลฯ 

    5) ขาดแหล่งเก็บกักน้ํา เพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากแหล่ง 

น้าตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ห่างไกลจากแหล่งชลประทาน เขื่อนต่าง ๆ 

    6) สถานศึกษาในตําบล มีเฉพาะโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษา และมีโรงเรียนขยาย 

โอกาสถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเพียงแห่งเดียว 

    7) ไม่มีสถานประกอบกิจการเช่น ปั้มน้ํามัน โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหารต่าง ๆ ทําให้การ 

จัดเก็บภาษีท่ีจัดเก็บเองค่อนข้างน้อยไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ 
    8) เทศบาลตําบลคําอาฮวน ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ 

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ยังไม่มีรถกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินและบุคลกรด้านนี้โดยเฉพาะ ประกอบกับอุปกรณ์ท่ีช่วย
ในการปูองกันภัยต่าง ๆ ไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณจํากัด 

    9) ไม่มีตลาดสดที่ดําเนินการโดยเทศบาลตําบลคําอาฮวน 

    10) ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  1.1 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้ 
    1) ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ได้ 5 คะแนนเต็ม โดยมีการ 

ดําเนินการครบทุกขั้นตอน  
    2) แบบที่ 1 : การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี 
การดําเนินการครบทุกข้ันตอน 

  1.2 ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้ 
    1) ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  4  คะแนน 

    2) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ 

พัฒนา ได้ 90 คะแนน 

  1.3 ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
    1) แบบที่ 2 : แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา  โดยสรุปได้ดังนี้ 
     - โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน    127    โครงการ 

     - สามารถดําเนินการได้ จํานวน        107    โครงการ 

     - คิดเป็นร้อยละ      84.25      ของแผนยุทธศาสตร์ 
2. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

  2.1 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้ 
    1) ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ได้ 5 คะแนนเต็ม โดยมีการดําเนินการครบทุก
ขั้นตอน  
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  2.2 ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้ 
    1) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ
แผนพัฒนาสามปี เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ 98 คะแนน 

    2) ตัวบ่งชี้ที่ 4 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ 4 คะแนน  
  2.3 ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    1) แบบที่ 3/1 : แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้ 
      - โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน   127   โครงการ 
                        -  โครงการที่ดําเนินการได้      107   โครงการ 

      - คิดเป็นร้อยละ    84.25       ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ 
    2) ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การดําเนินโครงการ ไม่ได้คะแนน  
    3) ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2562 
     - โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน   127    โครงการ 

      - สามารถดําเนินการได้    จํานวน    107   โครงการ 

      - คิดเป็นร้อยละ     84.25    ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

  3.1 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 

    1) ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ได้ 5 คะแนนเต็ม 

เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดําเนินโครงการ 

 
4. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

  4.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

   เทศบาลตําบลคําอาฮวน มีโอกาสในการพัฒนา คือ มีการประสานงานกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ีในการร่วมคิดร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกัน ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการต่าง ๆ ที่จัดสรรให้กับหมู่บ้าน  แต่บริการทางภาครัฐหลายอย่าง ยังไม่ทั่วถึง ทําให้
ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถดําเนินการได้ 
  4.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

   เทศบาลตําบลคําอาฮวน มีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้นําหมู่บ้าน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ 
ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน ยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ คนในวัยทํางาน คนหนุ่มสาวอพยพไป
หางานทําในเมืองและต่างประเทศ ครัวเรือนที่ยากจนส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว 
ทําให้ขาดรายได้  ข้าวของราคาแพง ขาดแหล่งเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
เนื่องจากแหล่งน้ํา ตื้นเขิน น้ําใต้ดินส่วนใหญ่ไม่สามารถนํามาใช้เพื่อการเกษตรได้ ไฟฟูาที่ใช้ในการเกษตรไม่ทั่วถึง การ
คมนาคมไปไร่นา สวน ค่อนข้างลําบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีน้ําหลาก น้ําจะท่วมขังบริเวณถนน   


