
 

สวนท่ี   1      บทนํา 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ.   2496   และแกไขเพ่ิมเติมถึง   ฉบับท่ี   13   พ.ศ.   2552   พระราช

บัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.   2542   สงผลใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ   เพ่ิมมากข้ึน   ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน   ดานงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต   ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม   และการรักษาความสงบเรียบรอย   ดานการวางแผน   การสงเสริม

การลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว   ดานการบริหารจัดการ   และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   ส่ิง

แวดลอม   และดานศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน   แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมี

อํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน   แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด   ท้ังทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ   และวัสดุอุปกรณ   เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มีความโปรงใส   และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน   จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   มีหนาท่ีจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน   อันเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงาน

ไดตามเปาหมายท่ีวางไว   จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทอง

ถ่ินและสามารถบงช้ี   ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ   5   ประการคือ 

1.   เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

2.   ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ   เขามาในองคกร  

3.   ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  

4.   เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซ้ําซอน   และ  

5.   ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเคร่ืองมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ 

โครงการท่ีดําเนินการอยูโดยท่ี   “การติดตาม”   (monitoring)   หมายถึง   กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา 

เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ   (feedback)   เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ   ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู   และประสิทธิภาพ

ของวิธีการดําเนินงาน   หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว   ยอมสงผลใหเกิดความลาชา   ในการดําเนินงานให

ลุลวง   คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไวกลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอย

กวาท่ีควรจะเปน   เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงใน

การปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ 

ดังน้ันแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส   เปนเข็มทิศท่ีจะช้ีไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด   จะดําเนินการตอ

หรือยุติโครงการตางๆ   เปนกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน   เพราะวาการ 

ดําเนินการใดๆ   ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในส่ิงท่ีวางแผนไวแลวและท่ี

ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังข้ึน   ก็ตามหรือจากการ

ติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน   ภาคประชาสังคม   สมาชิกสภาทองถ่ิน   ประชาชนใน 

ทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส   เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมาย

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการ

วางแผน   ซ่ึงประกอบไปดวย   แผนยุทธศาสตรการพัฒนา   การวางแผนพัฒนาสามป 
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จากเหตุผลดังกลาว   เทศบาลตําบลคําอาฮวน   จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน

พัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน   ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.   2560   รอบเดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   2560   (ระหวาง

เดือนตุลาคม   2559   ถึงกันยายน   พ.ศ.   2560)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.   2548   หมวด   6   ขอ   29   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผน

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   (ฉบับท่ี   2)   พ.ศ.   2559   ขอ   13   และ   ขอ   14   โดยคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะตองดําเนินการ 

(1)   กําหนดแนวทาง   วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (2)   ดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา   (3)   รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ 

ผูบริหารทองถ่ิน   เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน   และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   พรอมท้ัง 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับ

แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน   โดย

อยางนอยปละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  

ดังน้ัน   เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน   เปนไปดวยความ

ถูกตองตามระเบียบดังกลาว   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวน   จึงได

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน   ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.   2560 

รอบเดือนตุลาคม   พ.ศ.   2560   (ระหวางเดือนตุลาคม   2559      ถึงเดือน   กันยายน   2560)   ข้ึน   โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

1.   ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ   กิจกรรม   ซ่ึงเปนการประเมินท้ัง 

แผนงาน   นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและ   แนวทางท่ี

ถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนน้ันดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม   สนองตอบตอความตองการของ

ประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม   การติดตามและประเมินผลน้ีไมใชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด 

แตเปนเคร่ืองมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอย

เพียงไร   เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา   แผนพัฒนาสามป   วาเปนไปตามความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ินหรือไม   นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชน

หรือการประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม   ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลอง

กับงบประมาณและสภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม   การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือ

ลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา   แผนพัฒนาสามป   ซ่ึงครอบคลุมถึงส่ิงแวดลอมของนโยบาย   (environments 

or   contexts)   การประเมินปจจัยนําเขาหรือ   ทรัพยากรท่ีใชโครงการ   (input)   การติดตามและประเมินผลกระบวน

การนํานโยบายไปปฏิบัติ   (implementation   process)   การประเมินผลิตนโยบาย   (policy   outputs)   การ

ประเมินผลลัพธนโยบาย   (policy   outcomes)   และการประเมินผลกระทบนโยบาย   (policy   impacts)   ส่ิงท่ีจะได 

รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเคร่ืองมือในการ

ปรับปรุงนโยบาย   ยุทธศาสตรการพัฒนา   แผนพัฒนาสามป   และการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของ

รัฐบาล   หรืออาจใชเปนเคร่ืองมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิด 

ความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  
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2.      ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   แผนพัฒนาสามป 

และการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป   งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม   การจาย

ขาดเงินสะสม   งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ   เม่ือมีการใชจาย 

งบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง   บรรลุวัตถุประสงคมาก

นอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.   2558 

ขอ   25   ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  

และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม   รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม   โครงการท่ี

กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 

กลาวอีกนัยหน่ึงความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเคร่ืองมือสําคัญในการทดสอบ 

การดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม   ทําให

ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม   และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง 

(strengths)   จุดออน   (weaknesses)   โอกาส   (opportunities)   ปญหาหรืออุปสรรค   (threats)   ของแผนพัฒนา 

โครงการ   กิจกรรมตางๆ   ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร   บุคลากร   สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการ

ปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของ

ประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ   ไป   เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณคาในกิจการสาธารณะ 

มากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง   ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองต้ังรับใหม่ันรอโอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังม่ัน

อยางสุขุม   รอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป   เม่ือพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหา

ลงใหได   ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน   ต้ังรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิด

ประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน   โครงการ   งานตางๆ   พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการส่ิง   เหลาน้ี

จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน   โดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิด   กระบวนการพัฒนาทอง

ถ่ินอยางเขมแข็งและมีความย่ังยืน   เปนไปตามเปาประสงคท่ีต้ังไวไดอยางดีย่ิง 

 

3.      วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

1.   เพ่ือใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   เกิดประโยชนตอประชาชนและ

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

2.   เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว  

3.   เพ่ือรูถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลคําอาฮวน   และแกไขไดตรงกับ

ปญหาท่ีเกิดข้ึน  

4.   เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ   และผูเก่ียวของตอผลการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลคําอาฮวน  

5.   เพ่ือใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาในปตอไป  

6.   เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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4.   ข้ันตอนของการติดตามและประเมินผล 

ข้ันตอนท่ี   1 

แตงต้ังคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน   พ.ศ.   2548   หมวด   6   ขอ   28   กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมิน 

ผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   โดยคณะกรรมการฯ   ประกอบดวยตัวแทนจากภาคสวนตาง   ๆ    คือ  

1.   สมาชิกสภาทองถ่ิน   ท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน   3   คน  

2.   ผูแทนประชาคมทองถ่ิน   ท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวน   2   คน  

3.   ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน   2   คน  

4.   หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวน   2   คน  

5.   ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน   2   คน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ   อีกหน่ึง

คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  

กรรมการตามขอ   28   ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  

ข้ันตอนท่ี   2 

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   กําหนดแนวทาง   วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน   พ.ศ.   2548   ขอ   29   (1)  

ข้ันตอนท่ี   3 

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   ดําเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.2548 

ขอ   29   (2)  

ข้ันตอนท่ี   4 

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน   เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน   และคณะ

กรรมการพัฒนาทองถ่ิน   พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ

ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะ

เวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและ   ภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   (ฉบับท่ี   2) 

พ.ศ.   2559   ขอ   13   (3) 

ข้ันตอนท่ี   5 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน   และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

พรอมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ

หาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม

นอยกวาสามสิบวัน   โดยอยางนอยปละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป      ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   (ฉบับท่ี   2) 

พ.ศ.   2558   ขอ   14   (5) 
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ผังการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 

 
ผังข้ันตอนการติดตามและประเมินผลของเทศบาลตําบลคําอาฮวน 

 

5.   กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวน   ไดกําหนดกรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวนโดยอาศัยหนังสือกระทรวง

มหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ดังน้ี 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด   ท่ี   มท   0810.2/ว   4830   ลงวันท่ี   22   พฤศจิกายน   2556 

เร่ือง   แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป   (พ.ศ.   2558   –   2560)   ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด   ท่ี   มท   0810.2/ว   0703   ลงวันท่ี   2   กุมภาพันธ 

2558   เร่ือง   แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด   ท่ี   มท   0810.2/ว   0600   ลงวันท่ี   29   มกราคม   2559 

เร่ือง   แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด   ท่ี   มท   0810.3/ว   5797   ลงวันท่ี   10   ตุลาคม   2559   เร่ือง   ซักซอม

แนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป   (พ.ศ.   2561   –   2564)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วา

ดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   (ฉบับท่ี   2)   พ.ศ.   2559 

คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน   (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในการ

ติดตามและประเมินผล   ดังน้ี 

5.1   กรอบเวลา   (time   &   timeframe)   ความสอดคลอง   (relevance)   ความพอเพียง(adequacy) 

ความกาวหนา   (progress)   ประสิทธิภาพ   (efficiency)   ประสิทธิผล   (effectiveness)   ผลลัพธและผลผลิต 

(outcome   and   output)   การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ(process   evaluation)   มีราย

ละเอียดดังน้ี 

1)   กรอบเวลา   (time   &   timeframe)   

การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม   และเปนหวง

เวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม   มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม 

2)   ความสอดคลอง   (relevance)  

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   แผนการบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรประเทศ   คานิยมหลักของคนไทย   นโยบายของรัฐบาล   ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความ

สงบแหงชาติ   (คสช.)   ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด   ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด   ยุทธศาสตรการพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด   แผนพัฒนาอําเภอ   แผนพัฒนาตําบล   แผนชุมชน   แผนเศรษฐกิจพอ

เพียงทองถ่ิน   (ดานการเกษตรและแหลงนา)   วิสัยทัศน   พันธกิจ   จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาแนวทางการการพัฒนา 

นโยบายผูบริหาร   รวมท้ังปญหา   ความตองการของประชาคมและชุมชน 

3)      ความพอเพียง   (adequacy) 

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน   สามารถแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน   และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน   โดยคํานึงถึงงบประมาณของ

ทองถ่ิน 

4)   ความกาวหนา   (Progress) 

พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน   โดยพิจารณา 

4.1)      ดานโครงสรางพ้ืนฐาน      มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี   มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก 

ปลอดภัย   ประชาชนมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน   ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน   และมีไฟฟา 

สาธารณะครบทุกจุด   มีแหลงน้ําในการเกษตรพอเพียง 

4.2)   ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต      เด็กไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน   ผูสูงอายุ   ผูพิการ   ผู

ปวยเอดสผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง   กลุมอาชีพมีความแขงแข็ง   โรคติดตอ   โรคระบาด   โรคอุบัติใหม

ลดลง   สภาพความเปนอยูดีข้ึน   มีท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง   ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

4.3)   ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย      ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   ชุมชนปลอดยาเสพติด   ปลอดการพนัน   อบายมุข   การทะเลาะวิวาท 

4.4)   ดานเศรษฐกิจ   พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว   มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการพาณิชย 

กรรมเพ่ิมมากข้ึน   มีการทองเท่ียวในทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน   ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต 
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4.5)   ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม      ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย   สภาพแวดลอม

ในชุมชนดีข้ึน   ปราศจากมลภาวะท่ีเปนพิษ   ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม   ปริมาณน้ําเสียลดลง 

การระบายน้ําดีข้ึน 

4.6)   ดานศิลปะ   วัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน      ศิลปะ   วัฒนธรรม   จารีต

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป   ประชาชน   เด็กและ

เยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก   เกิดความตระหนัก   และเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ   ฟนฟู   และสืบสานภูมิปญญา

และคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม   ท้ังท่ีเปนชีวิต   คานิยมท่ีดีงาม   และความเปนไทย   รวมท้ังไดเรียนรู

ความสําคัญ   รูจักวิถีชีวิต   รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน   ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน 

อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินสืบไป 

5)   ประสิทธิภาพ   (efficiency) 

ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม   การดําเนินโครงการสามารถแกไข 

ปญหาของชุมชนไดหรือไม   งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา   ทรัพยสิน   เชน   วัสดุ   อุปกรณ 

ครุภัณฑ   ถูกใชไปอยางคุมคา   มีการบํารุงรักษาและซอมแซม   มีการปรับปรุงหรือไม 

6)      ประสิทธิผล   (effectiveness) 

ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด   ปญหาของหมูบานประชาชนไดรับการแกไขหรือไม 

มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม 

7)      ผลลัพธและผลผลิต   (outcome   and   output) 

ประชาชน   หมูบาน   ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล   ซ่ึงสงผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด   ภูมิภาคและระดับประเทศ 

8)   การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   (process   evaluation) 

เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ   โดยพิจารณาถึงผล 

กระทบตอสุขภาพของประชาชน   สังคม   สภาพแวดลอม   ส่ิงแวดลอม   ธรรมชาติ   เศรษฐกิจ   วามีผลกระทบเกิดข้ึน

อยางไร   สาเหตุจากอะไร   ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ   กระบวนการเหมาะสม   ถูกตองหรือไม 

5.2      การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน   ในระดับ

หมูบานและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   และรวมท้ังตําบล   ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสภาพ

แวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน   โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน   ดังน้ี 

1)   การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

เปนการตรวจสอบ   ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน   เชน 

สภาพเศรษฐกิจ   เทคโนโลยี   การเมือง   กฎหมาย   สังคม   ส่ิงแวดลอม   วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 

(integration)   รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจการวิเคราะหสภาพ

ภายนอกน้ี   เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
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2)      การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

เปนการตรวจสอบ   ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน   ปจจัยใดเปน

จุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ได   ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   สามารถทําไดหลาย

แนวทาง   เชน   การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน   (value-chain   analysis)   การวิเคราะหปจจัยภายใน

ตามสายงาน   (scanning   functional   resources)   เปนการวิเคราะห   ตรวจสอบติดตามองคกรปกครองสวนทอง

ถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน 

5.3   การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน 

ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   (พ.ศ.   2559   –   2563) 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป   (พ.ศ.   2560–2562) 

5.4 ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง 

ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณน้ัน   วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีต้ัง 

ไวหรือไม 

5.5   สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา 

5.6   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

5.7   เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 

5.8   เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

 

6.   ระเบียบ   วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล   วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ซ่ึงตอง

กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน   กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล   โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ   

๒   ประการ   ดังน้ี 

6.1   ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา   มีองคกระกอบ   4   ประการ   ดังน้ี 

1)   ผูเขารวมติดตามและประเมินผล   ไดแก   คณะกรรมการติดตามและประเมินผูรับผิดชอบ 

แผนพัฒนา   สมาชิกสภา   ประชาชนในทองถ่ิน   ผูมีสวนเก่ียวของ   และผูมีสวนไดเสีย(stakeholders)   ในทองถ่ิน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2)   ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล   (รายละเอียดตามหัวขอท่ี   3   ขางตน) 

3)   หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน   เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน   และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน   พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย

ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา

สามสิบวันโดยอยางนอยปละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   โดยสามารถติดตาม

เปนรายไตรมาสและรายหกเดือนได   ดังน้ี 
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รายไตรมาส 

1)   ไตรมาสท่ี   1   (เดือน   ตุลาคม   –   ธันวาคม) 

2)      ไตรมาสท่ี   2   (เดือน   มกราคม   –   มีนาคม) 

3)   ไตรมาสท่ี   3   (เดือน   เมษายน   –   มิถุนายน) 

4)   ไตรมาสท่ี   4   (เดือน   กรกฎาคม   –   กันยายน) 

ระยะ   6   เดือน         1)   เดือน   ตุลาคม   –   มีนาคม         2)   เดือน   เมษายน   –   กันยายน  

4)   เคร่ืองมือ   อันไดแก 

เคร่ืองมือ   อุปกรณ   ส่ิงท่ีใชเปนส่ือสําหรับการติดตามและประเมินผล   เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูล

แผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน   ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน   ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ   และขอมูลเชิง

คุณภาพ   มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา      เปน

แบบสอบถาม   แบบวัดคุณภาพแผน   แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลอง

ของยุทธศาสตรและโครงการ   แบบตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน   แบบบันทึกขอมูล   แบบรายงาน   เพ่ือนําไปวิเคราะห

ทางสถิติ   และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบตางๆ   ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 

5)   กรรมวิธี   อันไดแก 

เปนวิธีการติดตามและประเมินผล   จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร   ซ่ึงเปนการตรวจ

ดูเอกสารหลักฐานตางๆ   ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน   โดย

ดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ   อันไดแกแผนพัฒนา   แผนการดําเนินการ   ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

การลงนามในสัญญา   การเบิกจายงบประมาณ   เอกสารการดําเนินโครงการ   ทรัพยสินตางๆ   มีอยูจริงหรือไม   สภาพ

ของทรัพยสินน้ันเปนอยางไร   อันไดแก   ครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง   กลุมผลประโยชนตางๆ   เพ่ือตรวจดูวาดําเนิน

การใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีต้ังไวหรือไม   โดยการเก็บขอมูล   วิเคราะหขอมูล   (data 

analysis) 

6.2   วิธีในการติดตามและประเมินผล 

1)   การออกแบบการติดตามและประเมินผลดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล   เร่ิมจากการ

เก็บรวบรวมขอมูล   การนําขอมูลมาวิเคราะห   เปรียบเทียบ   การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ  

ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ   นํามาวิเคราะหปญหา   สรุปผลเสนอแนะการแกไข

ปญหา 

2)   วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา   แผนพัฒนาสามป   แผนการดําเนินการ   เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย   เอกสารการเบิก

จาย   ภาพถาย   เอกสารการดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ   ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ   สอบถามประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

 

7.เคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

ส่ิงท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการติดตาม 

ประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล   คณะกรรมการไดพิจารณาเคร่ืองมือ 

ท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล   ดังน้ี 
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7.1   การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

1)   แบบตัวบงช้ีในการปฏิบัติงาน   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนท่ีสุด   ท่ี   มท0810.2/ว 

0600   ลงวันท่ี   29   มกราคม   2559   เร่ือง   แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2)   แบบอ่ืนๆ   :   ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน   ดังน้ี 

แบบท่ี   1   แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบท่ี   2   แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบท่ี   3/1   แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

3)   ขอมูลในระบบ   e-plan   ( www.dla.go.th)  

                                    7.2   การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 

เคร่ืองมือท่ีใช   คือแบบสํารวจความพึงพอใจ   ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมมีการประเมินความ

พึงพอใจ   ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ   มีดังน้ี 

แบบท่ี   3/2   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลในภาพรวม 

แบบท่ี   3/3   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลคําอาฮวนในแตละ

ยุทธศาสตร 

แบบท่ี   3/4   แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของเทศบาลตําบลคําอาฮวน   (ให

หนวยงานภายนอกดําเนินการ) 

7.3   การติดตามประเมินผลรายโครงการ 

กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายใหบุคคล   หรือ   คณะกรรมการ   หรือ   คณะทํางาน   กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได 

ตามความเหมาะสม   และสรุปปญหา-อุปสรรค   ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 

8.   ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

1)   ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 

2)   เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน   ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน   ข้ันตอนการ 

ปฏิบัติ   ทรัพยากรท่ีตองใช   ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ   ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการ 

นําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3)   ทําใหทราบวาจะตองเปล่ียนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม   ระดับการเปล่ียนแปลงมาก 

นอยแคไหน   การเปล่ียนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง   อาทิ   เชน   การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคบางสวน 

การเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ   หรือการเปล่ียนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ   เปนตน 

4)   ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง   ขอบกพรองดังกลาวเกิด 

จากสาเหตุอะไร   เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการ 

นําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคย่ิงข้ึน 
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5)   ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค   และปญหาอุปสรรคเหลาน้ันเกิดจากสาเหตุ 

อะไร   เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด   การประเมินผลจะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของ 

แผนงานใหมีความกระจางชัด   เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

6)   ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง   (stregths)   และจุดออน   (weaknesses) 

อะไรบาง   และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร   เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวน 

แลว   ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม   และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

7)   ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ 

การนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด   มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม 

(ผูสนับสนุนทางการเงินมี   2   สวน   คือ   สวนแรก   คือ   ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ   เพ่ือใหการนําโครงการ 

ไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ   และสวนท่ีสอง   คือ   ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ 

ท้ังผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน   เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ) 

8)   การประเมินจะช้ีใหเห็นวาแนวความคิดริเร่ิมใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด   มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง   และปญหาอุปสรรค

เหลาน้ี   ไดผลเพียงใด   และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง 

9)   การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย 

โครงการใหครอบคลุมกวางขวางย่ิงข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไข 

ปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง   หรือในกรณีท่ีมีโครงการท่ีมีลักษณะ 

แขงขันกันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชน 

สมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป   สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ   หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก 

ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย 

 

9.   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลคําอาฮวน 

1. นายนเรศ                  สุวรรณศรี                        รองประธานสภาเทศบาล                     ประธานกรรมการ 

2. นายกรุง                     ไชยายงค                              สมาชิกสภาเทศบาล                                       กรรมการ 

3. นายสงา                     ชาธิพา                                       สมาชิกสภาเทศบาล                                       กรรมการ 

4. นางวันวิสา            วงคศรีทา                           ผูแทนประชาคมทองถ่ิน                           กรรมการ 

5. นายจันดี                     ชาธิพา                                    ผูแทนประชาคมทองถ่ิน                        กรรมการ 

6. นายพศิณศักด์ิ   กลางประพันธ         ผอ.โรงเรียนบานพรานอน                  กรรมการ 

7. นายทองดํา            พิกุลศรี                                 ผอ.รพ.สต.บานเหมืองบา                     กรรมการ 

8. นายบัณฑิต            พลราชม                              ผูทรงคุณวุฒิ                                                               กรรมการ 

9. นายอุกฤษฏ         ศรีพิเมือง                           ปลัดเทศบาล                                                               กรรมการ 

10. นางอุษณี                  ก่ิงคําวงค                              รองปลัดเทศบาล                                                กรรมการ 

11. นางรุจีรัตน            ศรีพิเมือง                              ผอ.กองวิชาการและแผนงาน      กรรมการ/เลขานุการ 

 

 

 



สวนท่ี   2 

แผนยุทธศาสตร   วิสัยทัศน      พัันธกิจ      จุดมุงหมาย      และแนวทํางการพัฒนา 

 

2.1   วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวน 

“ชุมชนนาอยูคูวัฒนธรรม   นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง   เคียงคูเขตเศรษฐกิจพิเศษ   พัฒนาความรูสูอาเซียน” 

2.2      ภารกิจหรือพันธกิจการพัฒนา 

1)      จัดใหมีการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน   สาธารณูปโภค   สาธารณูปการ 

2)      สงเสริมดานการศึกษา   สาธารณสุข   สังคมสงเคราะห   นันทนาการ   สาธารณภัย 

3)      สงเสริมคุณธรรม      และ   อนุรักษวัฒนธรรม   ประเพณี      ภูมิปญญาทองถ่ิน 

4)      รณรงค   กําจัดขยะมูลฝอย         ลดการเผาในท่ีโลง         และอนุรักษ      รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

5)      พัฒนาการเมืองการบริหาร 

6)      สงเสริมการเกษตรแบบพอเพียง         เพ่ือขยายการคาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

7)      นําหลักการบริหารบานเมืองมาปฏิบัติ 

2.3      จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

1)      การคมนาคมมีความสะดวก      รวดเร็ว      สาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน   ประชาชนไดรับบริการสาธารณะ

อยางท่ัวถึง 

  2)      พัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยใหไดมาตรฐาน   สงเสริมเยาวชนและประชาชนไดรับการศึกษาอยางท่ัว

ถึง   มีสุขภาพ      และคุณภาพชีวิตท่ีดี   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  3)      ประชาชนมีจิตสํานึก   ประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดี   อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถ่ินใหสืบทอดตอไป 

  4)      ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการเผา   ลดปริมาณขยะในครัวเรือน   ชวยลดภาวะ

โลกรอนและรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

  5)      เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปดวยความโปรงใส      ประชาชนมีสวนรวม 

  6)      เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งข้ึน   ประชาชนพ่ึงตนเองได   และลดปญหาความยากจน 

  7)      เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลคําอาฮวน   มียุทธศาสตรหลักท่ีจะดําเนินการให

ประสบความสําเร็จรวม   5   ยุทธศาสตร   และมี  แผนการดําเนินงาน   จํานวน         10      แผนงานซ่ึงเปนการ 

จัดทําตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดมุกดาหารมาใหบรรลุ 

เปาประสงค   ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงนํา 

1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

2.   ยุทธศาสตรดานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

2.1   แผนงานสาธารณสุข  

2.2   แผนงานสังคมสงเคราะห  

2.3   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

2.4   แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  

2.5   แผนงานการศึกษา   ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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2.6   แผนงานเคหะและชุมชน  

2.7   แผนงานงบกลาง  

3.   ยุทธศาสตรดานพัฒนาการเมืองการบริหาร 

3.1   แผนงานบริหารท่ัวไป  

3.2แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

3.3   แผนงานการศึกษา  

3.4   แผนงานสาธารณสุข  

3.5   แผนงานสังคมสงเคราะห 

3.6   แผนงานเคหะและชุมชน  

3.7   แผนงานงบกลาง 

4.   ยุทธศาสตรดานพัฒนาดานเศรษฐกิจ   สงเสริมการลงทุน   การคาและการเกษตร  

4.1   แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

4.2   แผนงานการเกษตร 

5.   ยุทธศาสตรดานพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5.1   แผนงานสาธารณสุข  

5.2   แผนงานเคหะและชุมชน 

 

2.4   นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตําบลคําอาฮวน 

นายกเทศมนตรีตําบลคําอาฮวน   และคณะผูบริหารไดกําหนดแนวทางและนโยบายในการบริหารงาน

ของเทศบาลตําบลคําอาฮวน   โดยยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริยเปนประมุข 

และประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง   ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ   ยึดถือตามนโยบายรัฐบาล   กระทรวง

มหาดไทย   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินตามพระราชบัญญัติเทศบาล      พ.ศ.   2496   แกไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที 

13   )   พ.ศ.   2552   ตลอดจนกฏหมายท่ีเก่ียวของ   โดยมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา   ท้ังในดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน      ดานเศรษฐกิจ   ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต   สังคมและชุมชน   ดานการศึกษา   ดานการ

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินและดานการบริหารจัดการท่ีดี   รายละเอียด

ดังน้ี 

1.   นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1      พัฒนาเสนทางคมนาคม   ถนนสายหลักและสายรองใหมีสภาพดี      มีมาตรฐานมีความปลอดภัย

แกประชาชนและครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี   เพียงพอตอความตองการของประชาชนและความเจริญเติบโตของ

เมือง 

1.2   จัดใหมีรางระบายน้ําเสียภายในหมูบาน 

1.3   พัฒนาใหบริการดานแสงสวาง   ไฟฟาสาธารณะระหวางทางในหมูบานและไดมาตรฐานย่ิงข้ึน 

1.4   พัฒนาระบบไฟฟาแรงต่ําใหครอบคลุม 

1.5   พัฒนาปรับปรุงระบบเสียงตามสายใหไดมาตรฐานย่ิงข้ึนและครอบคลุมทุกหมูบาน   เพ่ือการ

บริการประชาสัมพันธ   เผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหประชาชนไดรับทราบท่ัวถึง 

1.6   พัฒนาระบบประปาใหพอเพียงตอความตองการของประชาชน 

1.7   จัดหาและกอสรางแหลงน้ํา   สําหรับกักเก็บน้ําเพ่ือใชการอุปโภคบริโภค 



-14- 

2.   ดานเศรษฐกิจ 

2.1   สนับสนุนกองทุนตางๆ   ท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

2.2   สงเสริมกลุมอาชีพตางๆ   ใหมีศักยภาพ   และมีทักษะในการประกอบอาชีพ   สรางชุมชนเขมแข็ง 

3.   ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต   สังคมและชุมชน 

3.1   สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการใชชีวิตประจําวันในชวงมีภัยพิบัติตางๆ   โดยการ

จัดหาวัสดุเคร่ืองอุปโภค   -   บริโภค   ชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล   เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเบ้ืองตน 

3.2   ผูสูงอายุ   คนพิการ   ผูดอยโอกาส   และผูปวยเอดส   ไดรับเบ้ียยังชีพตามหลักเกณฑและนโยบาย

ของรัฐบาลทุกคน 

3.3   สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ในพ้ืนท่ี 

3.4   สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   (   อปพร.)   ใหมีความพรอมและมี

คุณภาพสูมาตรฐาน   โดยเทศบาลเปนผูสนับสนุนคาตอบแทนตามระเบียบท่ีกําหนด   ในการปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ัง

เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

3.5   รณรงคการหยุดเผาตอซังขาวในนา   และเผาพ้ืนท่ีปา 

3.6   สนับสนุนงบประมาณใหแกหมูบานในเขตเทศบาล   เพ่ือสรางความเขมแข็งในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและศักยภาพ   ในรูปแบบคณะกรรมการหมูบาน 

4.   ดานการศึกษา 

4.1   กอสราง/ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กของเทศบาล   ใหมีความสมบรูณ   ทันสมัย   ปลอดภัยมี

มาตรฐาน 

4.2   สงเสริม   สนับสนุน   ปลูกฝงคานิยมท่ีดีตอการกีฬา   รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ

การกีฬาใหกับหมูบานและกลุมเยาวชน   เพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัยของรางกายอันสงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

4.3   สนับสนุนการจัดต้ังศูนยเยาวชน      ลานกีฬา   สถานท่ีออกกําลังกายและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ

ใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน 

4.4   สนับสนุนดานการจัดการใหมีและสงเสริมการแขงข้ันกีฬาประเภทตางๆ   ใหมากข้ึน 

5.   ดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

5.1   พัฒนา   ปรับปรุงรถกูชีพฉุกเฉินใหมีความทันสมัย   รวมท้ังเคร่ืองมือ   เคร่ืองใช   และอุปกรณใน

การชวยชีวิตใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานย่ิงข้ึน 

5.2   จัดกิจกรรมใหมีการรณรงค   ควบคุมโรคตาง   ๆ    เชน   โรคไขเลือดออก   โรคพิษสุนัขบา   ฯลฯ 

5.3   พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล   โดยการรณรงคการลดปริมาณขยะในครัว

เรือน 

5.4   สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน   (   อสม.)  

5.5   ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหสะอาด   สวยงาม   นามอง 

5.6   สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน   ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

6.   ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

6.1   สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินใหมีศักยภาพคงอยูและแพรหลายเปนท่ียอมรับแก

บุคคลท่ัวไป 
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6.2   สงเสริมและสนับสนุนประเพณีตาง   ๆ    อนุรักษสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน   ไดแก 

-   จัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ   เพ่ือเปนการอนุรักษประเพณีอันดีงามของชุมชนในทองถ่ินใหคงอยู

ตอไป 

-   จัดงานประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต 

-   จัดงานประเพณีลอยกระทง   โดยรวมกับทุกหมูบาน 

-   จัดงานวันเด็กแหงชาติใหกับเด็กและเยาวชนท่ีเปนอนาคตของชาติ 

6.3   สงเสริมใหวัดเปนศูนยกลางในการสงเสริมประเพณีทองถ่ิน   และสนับสนุนกิจกรรมของวัดใน

เขตเทศบาลอยางตอเน่ือง  

7.   ดานการบริหารจัดการท่ีดี 

7.1   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินอยางตอเน่ืองทุกข้ันตอน 

7.2   ปรับปรุง   พัฒนาและจัดใหมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช   ใหเพียงพอและทันสมัย   เพ่ือความสะดวก

รวดเร็ว   มีประสิทธิภาพและเอ้ือตอการใหบริการแกประชาชน 

7.3   เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลคําอาฮวน   โดยยึด

หลักจรรยาบรรรณของขาราชการ 

7.4   บริหารงานดวยความซ่ือสัตย      โปรงใส   สามารถตรวจสอบได   โดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม

ของประชาชนในทองถ่ินภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย      โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี   3 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 

(Performance  Indicators) 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

พัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวน   ไดกําหนดเคร่ืองมือ   อุปกรณ   ส่ิงท่ีใชเปนส่ือสําหรับการติดตามและประเมินผล 

เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน   ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน   ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ัง

ขอมูลเชิงปริมาณ   และขอมูลเชิงคุณภาพ   มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับ

จากแผนพัฒนา   เปนแบบสอบถาม   แบบวัดคุณภาพแผน   แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนา

เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการแบบตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน   แบบบันทึกขอมูล   แบบรายงาน 

เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ   และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบตางๆ   ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   โดยเคร่ือง

มือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน   ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.   2560 

รอบเดือนตุลาคม   พ.ศ.   2560   (ระหวางเดือน   ตุลาคม   2559   ถึง   กันยายน   2560)   คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ

โดยใชแบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน   (Performance   Indicators)   ดังน้ี 

 

1.   ลักษณะของแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 

เปนเคร่ืองมือท่ีใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ   ซ่ึงสามารถแสดงผล

การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ   เพ่ือสะทอนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ซ่ึงสามารถ   เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม   โครงการตลอดจนกลยุทธ/ 

แผนงาน   ซ่ึงตัวบงช้ีการปฏิบัติงานจะเปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยนําเขา   (Input)   กระบวนการ 

(processes)   ผลผลิต   (output)   และผลกระทบ   (impact)   อันจะชวยในการวิเคราะหการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน 

ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางานตอไปเง่ือนไขสําคัญของตัวแบบบงช้ีการปฏิบัติก็คือ   การมีสวน

รวมของผูมีสวนไดสวนเสีย   (key   stakeholders)   ในการกําหนดตัวบงช้ี   เพราะจะเปนการสรางความเขาใจรวม

กัน   ตลอดจนการใชตัวบงช้ีเหลาน้ันในการดําเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไปการใชตัวบงช้ีการปฏิบัติงานจะ

เร่ิมจาการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดไวในบางแผน

งานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยลวงหนา   (eariy   warning   system)เพ่ือใหทราบขอผิดพลาดจากการดําเนิน

การท่ีเกิดข้ึนวาเปนไปตามแนวทางท่ีไดวางไวหรือไม   หรืออาจมีการประเมินแนวลึก   (in   –   depth   evaluation) 

เพ่ือใหทราบรายละเอียดของขอมูลท่ีจําเปน 

2.   ความสําคัญของการใชแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 

2.1   ทําใหทราบไดวาส่ิงท่ีไดดําเนินการไปน้ันมีความกาวหนามากนอยเพียงใด   สําเร็จหรือไม   สําเร็จ 

เพราะเหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม 

2.2   สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดข้ึน   ตอไปในอนาคตผูท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมเหลาน้ัน

จะหาวิธีการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดทันตอ   เหตุการณ   หรือแมวาเหตุการณจะส้ินสุดแลวก็ตาม   ผลการประเมิน

ตัวช้ีวัดท่ีไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต   เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ   และประสิทธิผล 

2.3   เพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีข้ึน 
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2.4   เปนเคร่ืองมือในการวัดประสิทธิภาพ   ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาใน 

การจัดสรรเงินรางวัล   (Bonus)   แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ   โดยคาดหวังวาจะเปนเคร่ืองมือ

กระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ   และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม 

 

3.   วัตถุประสงคในการใชแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 

3.1   เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา 

3.2   เพ่ือใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

3.3   เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ 

 

4.   ข้ันตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน 

4.1   กําหนดตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน      คะแนนเต็ม   30   คะแนน   ดังน้ี 

1)   แผนยุทธศาสตรการพัฒนา   (พ.ศ.   2559–2563)   ดังน้ี 

ตัวบงช้ีท่ี   1   :   ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร   (5   คะแนน) 

ตัวบงช้ีท่ี   2   :   คุณภาพแผนยุทธศาสตร   (5   คะแนน) 

2)   แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ.   2560   –   2562) 

ตัวบงช้ีท่ี   3   :   ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป   (5   คะแนน) 

ตัวบงช้ีท่ี   4   :   คุณภาพแผนพัฒนาสามป   (5   คะแนน) 

3)   การนําแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบงช้ีท่ี   5   :   การดําเนินโครงการ   (5   คะแนน) 

ตัวบงช้ีท่ี   6   :   ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ   (5   คะแนน) 

4.2   กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงช้ี   คะแนนเต็ม   30   คะแนน   ดังน้ี 

คะแนน   30   คะแนน  =   ดีมาก 

คะแนน   25   ข้ึนไป  =   พอใช 

ตากวา   20  =   ตองปรับปรุง 
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4.3   ผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

 ตัวบงช้ีท่ี   1   :   ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

                           เกณฑตัวช้ีวัด   :   มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน   คะแนนเต็ม   5   คะแนน 

  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน   (10   ข้ันตอน)  ได   5   คะแนน 

มีการดําเนินการ   8   –   9   ข้ันตอน  ได   4   คะแนน 

มีการดําํานินการ   6   –   7   ข้ันตอน  ได   3   คะแนน 

  มีการดําเนินการไมถึง   6   ข้ันตอน  ไมไดคะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงช้ีท่ี   1   :   ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสาตร 

คะแนนเต็ม   5 

คะแนนท่ีได   …5….. 

ลําดับท่ี  การดําเนินการ  มีการดําเนินการ 
(ใสเคร่ืองหมาย   /) 

1  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน   สวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ   เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ินรับทราบปญหา 

ความตองการ   ประเด็นการพัฒนา   และประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความ

ชวยเหลือทางวิชาการ   และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี   เพ่ือนํา

มากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   โดยใหนําขอมูลพ้ืน

ฐานในการพัฒนามาจากหนวยงานตางๆ   และขอมูลในแผนชุมชนมา

พิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

/ 

2  คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา  / 

3  คณะกรรมการไดนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหนวยงานตางๆและ

ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

/ 

4  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร  / 

5  มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมทองถ่ิน  / 

6  การพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร  / 

7  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  / 

8  มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตร  / 

9  มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนยุทธศาสตร  / 

10  ผูบริหารประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไดทันภายในเดือน 

มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๕๘ 

/ 

มีการดําเนินการครบ   ๑๐   ข้ันตอน   
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ตัวบงช้ีท่ี   ๒   :   คุณภาพแผนยุทธศาสตร 

เกณฑตัวช้ีวัด   :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน   คะแนนเต็ม   5   คะแนน 

ประเด็นการพิจารณา   100      คะแนน  ได   5   คะแนน 

ประเด็นการพิจารณา   90-99   คะแนน  ได   4   คะแนน 

ประเด็นการพิจารณา   80-89   คะแนน  ได   3   คะแนน 

ประเด็นการพิจารณาต่ํากวา   80   คะแนน  ไมไดคะแนน 

 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงช้ีท่ี   2   :   คุณภาพแผนยุทธศาสตร 

คะแนนเต็ม   5 

คะแนนท่ีได   …4….. 

แผนพัฒนา  การติดตามและประเมิน  คะแนนประเมิน  คะแนนท่ีได 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

(พ.ศ.   2559   –   2563 

การประเมินคุณภาพของแผน  90  4 

 

 

 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   (พ.ศ.   2559   –   2563) 

ของเทศบาลตําบลคําอาฮวน 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม  คะแนนท่ีได 

1.   ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  10  9 

2.   การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  25  22 

3.   ยุทธศาสตร   ประกอบดวย  65  59 

         3.1   วิสัยทัศน  (5)  5 

         3.2   พันธกิจ  (5)  5 

         3.3   ประเด็นยุทธศาสตร  (10)  8 

         3.4   เปาประสงคของแตละยุทธศาสตร  (5)  5 

         3.5   ตััวช้ีวัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร  (15)  13 

         3.6   กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร  (10)  8 

         3.7   บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร  (15)  15 

รวม  100  90 
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ตัวบงช้ีท่ี   3   :   ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

เกณฑตัวช้ีวัด   :   มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน   คะแนนเต็ม   5   คะแนน 

มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน   (10   ข้ันตอน)  ได   5   คะแนน 

มีการดําเนินการ   8-9   ข้ันตอน  ได   4   คะแนน 

มีการดําเนินการ   6-7   ข้ันตอน  ได   3   คะแนน 

มีการดําเนินการไมถึง   6   ข้ันตอน  ไมไดคะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงช้ีท่ี   3   :   ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

คะแนนเต็ม   5 

คะแนนท่ีได…5…... 

ลําดับ

ท่ี 

การดําเนินการ  มีการดําเนินการ 

(ใสเคร่ืองหมาย   /) 

1  กําหนดสัดสวนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ   ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย   ดวนท่ีสุด   ท่ี   มท   0810.2/ว   0600   ลงวันท่ี   29   มกราคม   2559 

เร่ือง      แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

/ 

2  มีผูเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินมากกวารอยละ   60   ของสัดสวน  / 

3  มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา      กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดรวมท้ังวิสัยทัศน      พันธกิจ 

จุดมุงหมาย 

/ 

4  มีการทบทวนแผนพัฒนา  / 

5  มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมทองถ่ิน  / 

6  มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  / 

7  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  / 

8  มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทํารางแผนพัฒนา  / 

9  มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนพัฒนา  / 

10  ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาไดทันภายในเดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   2559  / 

มีการดําเนินการครบ            10               ข้ันตอน   

 

ตัวบงช้ีท่ี   4   :   คุณภาพแผนพัฒนาสามป 

เกณฑตัวช้ีวัด   :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน   คะแนนเต็ม   5   คะแนน 

ประเด็นการพิจารณา   100   คะแนน  ได   5   คะแนน 

ประเด็นการพิจารณา   90-99   คะแนน  ได   4   คะแนน 

ประเด็นการพิจารณา   80-89   คะแนน ได   3   คะแนน 

ประเด็นการพิจารณาตากวา   80   คะแนน  ไมไดคะแนน 
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ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงช้ีท่ี      4  :      คุณภาพแผนพัฒนาสามป 

คะแนนเต็ม      5 

คะแนนท่ีได      4 

แผนพัฒนา  การติดตามและประเมิน  คะแนนประเมิน  คะแนนท่ีได 

แผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.   2560   –   2562) 

การติดตามและประเมินผล

โครงการสําหรับแผนพัฒนา

เพ่ือความสอดคลองของ

ยุทธศาสตรและโครงการ 

98  4 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป   (พ.ศ.   2560   –   2562) 

เพ่ือสอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงการ 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม  คะแนนท่ีได 

1.การสรุปสถานการณพัฒนา  10  10 

2.   การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  9 

3.   การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  9 

4.   แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา  10  10 

5.   โครงการพัฒนาประกอบดวย  60  60 

5.1   ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5  5 

5.2   กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  5  5 

5.3   จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ  3  3 

5.4   เปาหมาย   (ผลผลิตของโครงการ)   มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณ

ไดถูกตอง 

5  5 

5.5   เปาหมาย   (ผลผลิตของโครงการ)   มีความสอดคลอง   ตอเน่ืองกับระยะเวลาป 

(๓   ป) 

3  3 

5.6   งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย   (ผลผลิตของโครงการ)  4  4 

5.7   มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  5 

   5.8   มีงบประมาณท่ีผานมา   3   ปยอนหลัง   ตามความเปนจริง  3  3 

5.9   โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา   3   ป   ทุกโครงการ  5  5 

5.10   มีการกําหนดตัวช้ีวัด   (KPI)   และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

5  5 

5.11   ตัวช้ีวัด   (KPI)   วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ  4  4 

5.12   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   สอดคลองกับโครงการ  5  5 

   5.13   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   สอดคลองกับวัตถุประสงค  5  5 

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

รวม  100  98 
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ตัวบงช้ีท่ี   5   :   การดําเนินโครงการ 

เกณฑการประเมิน   :   การดําเนินโครงการ   คะแนนเต็ม   5   คะแนน 

ดําเนินการไดมากกวารอยละ   50  ได   5   คะแนน 

ดําเนินการไดมากกวารอยละ   40  ได   4   คะแนน 

ดําเนินการไดรอยละ   30   ข้ึนไป  ได   3   คะแนน 

ดําเนินการไดตากวารอยละ   30  ไมไดคะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบงช้ีท่ี   5   :   การดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   5 

คะแนนท่ีได…5… . 

การดําเนินการ  จํานวน

โครงการ 

รอยละ  คะแนน 

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ.   2560–2562)  127  100  5 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.   2560  105  82.67  5 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.   2560 

105  82.67  5 

การดําเนินงานจริง   ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.   2560   (ระหวางตุลาคม   2560   ถึง      กันยายน      2560) 

104  81.88  5 

หมายเหตุ   :   คํานวนรอยละจากแผนพัฒนาสามป   (เฉพาะปงบประมาณ   พ.ศ.2560) 

 

ตัวบงช้ีท่ี   6   :   ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 

เกณฑการประเมิน   :   ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน   คะแนนเต็ม   5   คะแนน 

ไมมีผลกระทบ                                                         ได   5   คะแนน 

มีผลกระทบ   1   โครงการ                        ได   4   คะแนน 

มีผลกระทบ   2   –   3   โครงการ         ได   3   คะแนน 

มีผลกระทบมากกวา   3   โครงการ   ไมไดคะแนน 
 

ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบงช้ีท่ี   6   :   ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   5 

คะแนนท่ีได   …5….. 

โครงการท่ีดําเนินการ  จํานวนโครงการ  ผลกระทบ   

โครงการท่ีดําเนินการ 

(ตุลาคม   2559   ถึง   กันยายน   2560) 

104  ไมมีผลกระทบ   
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4.4      สรุปผลการประเมินตัวบงช้ี 
 

ลําดับท่ี  ตัวบงช้ี  คะแนนแต็ม  คะแนนท่ีได 

1  ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร  5  5 

2  คุณภาพแผนยุทธศาสตร  5  4 

3  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป  5  5 

4  คุณภาพแผนพัฒนาสามป  5  4 

5  การดําเนินโครงการ  5  5 

6  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  5  5 

รวมคะแนน  30  28 

 

ขอคิดเห็น 

   จากสรุปผลการประเมินตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน   คะแนนท่ีได   28   คะแนน   ซ่ึงอยูในเกณฑดี 

คือ   ดําเนินการได   81.88   โดยคะแนนท่ีมีคานอยคือ   ตัวบงช้ีท่ี   2   คุณภาพแผนยุทธศาสตร   ได   4   คะแนน   และ 

ตัวบงช้ีท่ี   4   คุณภาพแผนพัฒนาสามป   ได   4   คะแนน   จากคะแนนเต็ม   5   คะแนน 

ขอเสนอแนะ 

   เพ่ือใหการดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลคําอาฮวน   บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดเอาไวในแผนพัฒนา

สามป   จึงเห็นควรใหผูบริหารดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามป   และแผนการดําเนินการท่ีกําหนดไว      ซ่ึง

เทศบาลตําบลคําอาฮวนสามารถดําเนินการไดรอยละ   81.88   ถาเทศบาลตําบลคําอาฮวน   ไมสามารถดําเนินการ

ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาได   อาจทําใหประชาชนไมพึงพอใจในการดําเนินงาน   เพราะไม

สามารถดําเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนไดตามความตองการสูงสุดของประชาชน 
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แบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงานรายโครงการ 

(การติดตามและประเมินผลโครงการ   ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.2560 

 

ช่ือโครงการ   :   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผูรับผิดชอบโครงการ   :   ช่ือ-สกุล   .................................................ตําแหนง   .............................................. 

สังกัด   :   สานัก/กอง   .............................................................................................................................   ...... 

 

คําอธิบาย   :   ใหใสเคร่ืองหมาย      /      ในชองท่ีเลือก 
 

ลําดับท่ี  ประเด็นการประเมิน   (ตัวบงช้ี)  ไช  ไมใช 

1  เปนโครงการท่ีประชาคมทองถ่ินเสนอ   หรือเห็นชอบ   หรือจากแผน 

ชุมชน   หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน   (ดานการเกษตรและ 

แหลงนา)   ท่ีเกินศักยภาพของชุมชน 

   

2  เปนโครงการท่ีอยูในแผนพัฒนา     

3  สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล     

4  ไดดําเนินโครงการ     

5  ดําเนินโครงการตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงาน     

6  งบประมาณเพียงพอในการดําเนินโครงการ     

7  กลุมเปาหมายรอยละ   50   ข้ึนไดรับประโยชน     

8  การเบิกจายงบประมาณไดรอยละ   50   ข้ึนไป     

9  มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ 

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

   

10  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการรอยละ   50   ข้ึนไป     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี   4  

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ      1   -   3/1 

(แบบอ่ืนๆ   :   ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิน) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน   คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวน   ไดกําหนดเคร่ืองมือ   อุปกรณ   ส่ิงท่ีใชเปนส่ือสําหรับการติดตาม

และประเมินผล   เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน   ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน   ขอมูล 

ดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ   และขอมูลเชิงคุณภาพ   มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของ

ประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา   เปนแบบสอบถาม   แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผลโครงการ

สําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการแบบตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน   แบบบันทึก

ขอมูล   แบบรายงาน   เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ   และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบตางๆ   ท่ีสอดคลองกับบริบท

ของทองถ่ิน   โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวนประจํา

ปงบประมาณ   พ.ศ.   2560   รอบเดือนตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๐   (ระหวางเดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๙   ถึง   กันยายน 

2560)   คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ   โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ   1   –   3/1   (แบบอ่ืนๆ   :   ตามคูมือ

กรมการปกครองสวนทองถ่ิน)   และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตาม

และประเมินผล   ดังน้ี 
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แบบท่ี   1      การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

คําช้ีแจง   :   แบบท่ี   ๑    เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน   โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ   คร้ัง   หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใช 

แผนยุทธศาสตรแลว 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ......เทศบาลตําบลคําอาฮวน.......................................................... 
 

ประเด็นการประเมิน  มีการดําเนินการ  ไมมีการดําเนินการ 
1.   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  /   
1.1      มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดทํา 
แผนพัฒนาเทศบาล 

/   

1.2   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดทํา 
แผนพัฒนาเทศบาล 

/   

1.3   มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  /   
1.4   มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  /   
1.5   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอเทศบาล  /   
1.6   มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมกับประชาคมทองถ่ิน 
และรวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

/   

2.   การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  /   
2.1   มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญของเทศบาลมา 
จัดทําฐานขอมูล 

/   

2.2 มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน  /   
2.3   มีการวิเคราะหศักยภาพของเทศบาล   (SWOT)   เพ่ือ 
ประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล 

/   

2.4   มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน 

/   

2.5   มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

/   

2.6   มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  /   
2.7   มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาเทศบาล  /   
2.8   มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  /   
2.9   มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา  /   
2.10   มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  /   
2.11   มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร  /   
2.12   มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร  /   
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แบบท่ี   2   แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรายไตรมาสและระยะ   6   เดือน 

คําช้ีแจง   :   แบบท่ี   2   แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนาสามป   (พ.ศ.   2560   –   2562)   โดยมีกําหนดระยะเวลาในการ

ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ   3   เดือน   (รายไตรมาส)   และ   ทุกๆ   6   เดือนโดยเร่ิมต้ังแตส้ินสุด

โครงการเดือนตุลาคม   2559   –   กันยายน   2560 

 

สวนท่ี   1   ขอมูลท่ัวไป 

1.   ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

2.   รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

1)   ไตรมาสท่ี   1   (เดือน   ตุลาคม   –   ธันวาคม   2559) 

2)   ไตรมาสท่ี   2   (เดือน   มกราคม   –   มีนาคม   2560) 

3)   ไตรมาสท่ี   3   (เดือน   เมษายน   –   มิถุนายน   2560) 

4)   ไตรมาสท่ี   4   (เดือน   กรกฎาคม   –   กันยายน   2560) 

รายงานผลการดําเนินงานระยะ   6   เดือน 

1)   เดือน   ตุลาคม   2559   –   มีนาคม   2560 

2)   เดือน   เมษายน   –   กันยายน   2560 
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สวนท่ี   3   ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7.   โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป   2560   และงบอ่ืน   ๆ  
 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  งบประมาณ 

ดําเนิน

การ

เสร็จ

แลว 

อยู

ระหวาง 

ดําเนิน

การ 

ยังไม

ดําเนิน

การ 

งบ

ประมาณ 

ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจาย 

-  -  -  -  -  -  - 

 

สวนท่ี   4   ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับ  วิเคราะหปญหาและอุปสรรค  การปรับปรุงแกไข/ขอเสนอแนะ 

1  แผนท่ีวางไวมีการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ 

มีโครงการท่ีต้ังไวในแผนพัฒนาจํานวนมาก 

จัดใหมีการอบรมความรูการจัดทําแผนทุกป   และให

มีการบรรจุโครงการใหสอดคลองกับสถานะการคลัง

ของทองถ่ิน 

2  การเบิกจายในระบบลงไมตรงกัน  ควรใหเจาหนาท่ีกองคลังหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

ดําเนินการลงขอมูลใหครบถวนสมบูรณ 

3  งบประมาณท่ีไดรับไมเหมาะสมและเพียงพอกับ

โครงการ 

ใชงบประมาณตามโครงการท่ีกําหนดข้ึนตามแผน

ปฏิบัติ 

4  การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวบาง

คร้ังอาจไมครบตามแผน   หรือมีความลาชาไมเปน

ตามแผนท่ีวางไว 

ควรดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไวอยางตอเน่ือง 

 

แบบท่ี   3/1   แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

คําช้ีแจง   :   แบบท่ี   3/1   แบบประเมินตนเอง    โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวภายใตแผนยุทธศาสตร   5   ป   (พ.ศ.   2559   –   2563) 

โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ   3   เดือน   (รายไตรมาส)   และ   ทุกๆ 

3   เดือน   โดยเร่ิมต้ังแตส้ินสุดโครงการ   เดือน   ตุลาคม   2559   –   กันยายน   2560 

 

สวนท่ี   1   ขอมูลท่ัวไป 

1.1   ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

1.2   รายงานผลการดําเนินงานระยะ   6   เดือน   (เดือนเมษายน   2560   –   กันยายน      2560) 
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สวนท่ี   2   ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ   พ.ศ.   2560 

ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ

ท่ีปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสาม

ป 

จํานวน

โครงการท่ีได

ปฏิบัติ 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการท่ี

ปรากฏในแผนฯ 

1.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและ

พัฒนาแหลงน้ํา 

52  40  76.92 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  50  44  88 

3.ยุทธศาตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร  15  13  86.66 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   สงเสริมการ

ลงทุน   การคาและการเกษตร 

4  1  25 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

6  6  100 

รวม  127  104  81.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี   5 

ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ   e-plan 

(www.dla.go.th) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.   2548   หมวด   6   ขอ   29   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน   (ฉบับท่ี   2)   พ.ศ.   2559   ขอ   13   และขอ   14   ประกอบกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในฐานะหนวย

งานท่ีมีอํานาจหนาท่ีสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   ยึดหลัก   ธรรมา 

ภิบาลและปรับระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ   ทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการประชาชน   เพ่ือใหการ

ดําเนินงานมุงสูเปาหมายดังกลาว   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดริเร่ิมโครงการระบบสารสนเทศการบริหาร

จัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   (e-Plan)   ซ่ึงเปน

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรภายใตแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอยางเหมาะสม   ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใชเปนขอมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน   ท้ังน้ี   ไดมีการดําเนินงาน

มาอยางตอเน่ืองถึงปจจุบันเพ่ือใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน   ประจํา

ปงบประมาณ   พ.ศ.   2560   รอบเดือนตุลาคม   พ.ศ.   2560   (ระหวางเดือนตุลาคม   2559      –   กันยายน   2560)   เปนไป

ดวยความถูกตองและบรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอส่ังการของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินดังกลาว   เทศบาลตําบลคําอาฮวน   จึงไดดําเนินการนําเขาขอมูลแผนพัฒนาสามป   (พ.ศ.   2560   –   2562) 

ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.   2560   ในระบบ   e-plan   และไดนําขอมูลในระบบอีแพลนดังกลาว   มาใชในการติดตาม

และประเมินผลแผนคร้ังน้ี   รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน   ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี   6 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

รอบเดือนตุลาคม   2560 

(ระหวางเดือนตุลาคม   พ.ศ.   2559   ถึง   กันยายน   พ.ศ.   2560) 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ินดําเนินการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน   ในระดับหมูบานและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   และรวมท้ังตําบล 

อําเภอ   เน่ืองจากในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ัน   ชาวบานซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสภาพแวดลอมภาย

ใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน   การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพ

แวดลอมท้ังภายนอกและภายใน   โดยผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมมีดังน้ี 

 

1.   ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

เปนการตรวจสอบ   ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ 

ทองถ่ิน   เชน   สภาพเศรษฐกิจ   เทคโนโลยี   การเมือง   กฎหมาย   สังคม   ส่ิงแวดลอม   วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการ 

บูรณาการ   (integration)   รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ   การวิเคราะห 

สภาพภายนอกน้ี   เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน   ซ่ึงมี 

รายละเอียดผลการวิเคราะหดังน้ี 

1.1   โอกาส   (O   :   Opportunity) 

1)   ผูบริหารเอาใจใสในการทํางาน   ประสานงานกับหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของทําใหสามารถ 

ผลักดันนโยบายอยางตอเน่ือง 

2)   กระแสทางสังคมเก่ียวกับการคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานทางการเมืองของประชาชน   ทําให 

ประชาชนเรียกรองและเขามามีสวนรวมในการแกปญหา 

3)   ระบบขอมูลขาวสาร   เทคโนโลยีท่ีไรพรมแดน   ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับรูขอมูล 

ขาวสารท่ีรวดเร็วเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

4)   ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล   เชน   โครงการตําบลละ   ๕   ลาน   หมูบานละ   ๒   แสน 

5)   มีศูนยดํารงธรรมระดับอําเภอ   ระดับทองถ่ิน 

1.2   อุปสรรค   (T   :   Threat) 

1)   อยูไกลจากจังหวัด   ทําใหใชเวลานานในการติดตอกับจังหวัด 

2)   บริการทางภาครัฐหลายอยางยังเขาไมถึงเชน   การทําบัตรผูพิการงานทะเบียนและบัตร 

3)   มีปญหาการพัฒนาบริเวณคาบเก่ียวระหวาง   ระหวางหนวยงานทองท่ีและทองถ่ินในการ 

ดําเนินงานโครงการตาง   ๆ  

4)   ปจจุบันเทศบาลตําบลคําอาฮวน   เปนเทศบาลตําบลขนาดกลาง   มี 

งบประมาณจากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ   ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตาม

กฎหมายอ่ืน   ตามภารกิจถายโอนฯ   ตามนโยบายทองถ่ิน   นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

 



-46- 

2.   ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

เปนการตรวจสอบ   ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน   ปจจัยใดเปนจุด

แข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเล่ียงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   โดยคณะกรรมการไดดําเนิน

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห   ตรวจสอบ   ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึง

จุดแข็งและจุดออน   โอกาส   ขอจํากัด   ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังน้ี 

2.1   จุดแข็ง   (S   :   Strength) 

1)   ประชาชน   ผูนําหมูบาน   มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนาทองถ่ิน

ของตนเอง 

2)   เปดโอกาสใหประชาชนไดมามีสวนรวมในการเสนอปญหา 

3)   ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

4)   ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม   ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสาคัญ   ไดแก   ขาว   ยางพารา 

การปลูกเห็ดฟาง   ฯลฯ 

5)   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   8      แหง   สังกัดเทศบาลตําบลคําอาฮวน 

6)   มีการประสานความรวมมือระหวางเทศบาลกับสวนราชการในพ้ืนท่ี 

7)   มีความสงบไมคอยจะมีปญหา   ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ 

8)   ผูบริหารระดับสูงใหความสาคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาฯ   รวมท้ังนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

และเปนผูมีวิสัยทัศนในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

9)   ผูนําหมูบานใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 

10)   มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดท้ังป 

11)   เทศบาลตําบลคําอาฮวน   มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชน 

12)   มีวัด   9   แหง 

13)   มีศูนยบริการขอมูลขาวสารในหนวยงาน   ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 

14)   หมูบานในเขตตําบลคําอาฮวนมีหอกระจายขาวประชาสัมพันธใหประชาชนในหมูบานไดรับ 

ทราบขอมูลขาวสาร 

15)   มีกองทุนในหมูบาน   เชน   การออมเงินสัจจะ   ฯลฯ 

16)   มีกลุมอาชีพแมบาน   กลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว   กลุมสานตะกราพลาสติก   กลุมทําวิกผม 

กลุมทําสมุนไพรลูกประคบ   กลุมทอเส่ือกก   ฯลฯ 

17)   เปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนทราบปญหาความตองการอยางแทจริง 

2.2   จุดออน   (W   :   Weakness) 

1)   คนในวัยทํางาน   คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางประเทศ 

2)   ครัวเรือนท่ียากจนสวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําให 

ขาดรายได 

3)   ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุม 

อาชีพอยางเขมแข็ง 
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4)   เทศบาลตําบลคําอาฮวนเปนตําบลท่ีอยูหางไกลจากตัวเมือง   ขาวของราคาแพงเพราะตองนํามา

จากแหลงอ่ืน   จึงมีการบวกราคาคาขนสงเขาไปอีก   เชน   น้ํามัน   เส้ือผา   นุงหม   ฯลฯ 

5)   ขาดแหลงเก็บกักน้ํา   เพ่ือการอุปโภค   บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ   เน่ืองจากแหลง 

นาต้ืนเขินไมสามารถกักเก็บนาไวใชในชวงฤดูแลง   หางไกลจากแหลงชลประทาน   เข่ือนตาง   ๆ  

6)   สถานศึกษาในตําบล   มีเฉพาะโรงเรียนสังกัด   สพฐ.   ระดับประถมศึกษา   และมีโรงเรียนขยาย 

โอกาสถึงมัธยมศึกษาตอนตนเพียงแหงเดียว 

7)   ไมมีสถานประกอบกิจการเชน   ปมน้ํามัน   โรงแรม   รีสอรท   รานอาหารตาง   ๆ    ทําใหการ 

จัดเก็บภาษีท่ีจัดเก็บเองคอนขางนอยไมสามารถเล้ียงตนเองได 

8)   เทศบาลตําบลคําอาฮวน   ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน   เชน   ดานการ 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ฯลฯ   ยังไมมีรถกูชีพกูภัยฉุกเฉินและบุคลกรดานน้ีโดยเฉพาะ   ประกอบกับ

อุปกรณท่ีชวยในการปองกันภัยตาง   ๆ    ไมเพียงพอเน่ืองจากงบประมาณจํากัด 

9)   ไมมีตลาดสดท่ีดําเนินการโดยเทศบาลตําบลคําอาฮวน 

10)   ไมมีโรงงานหรือบริษัทใหญๆ   เพ่ือจางคนในทองถ่ิน 

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

1.   ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   (พ.ศ.   2559   –   2563) 

1.1   กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนไปดวยความถูกตอง    สรุปไดดังน้ี 

1)   ตัวบงช้ีท่ี   1   :   ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร   ได   5   คะแนนเต็ม   โดยมีการ 

ดําเนินการครบทุกข้ันตอน  

2)   แบบท่ี   1   :   การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   โดยมี 

การดําเนินการครบทุกข้ันตอน 

1.2   ผลการประเมินคุณภาพแผน    สรุปไดดังน้ี 

1)   ตัวบงช้ีท่ี   2   :   คุณภาพแผนยุทธศาสตร   ได      4      คะแนน 

2)   แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา   :   แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการ 

พัฒนา   ได   90   คะแนน 

1.3   ผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร 

1)   แบบท่ี   2   :   แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตร 

การพัฒนา      โดยสรุปไดดังน้ี 

-   โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน   127   โครงการ 

-   สามารถดําเนินการได   จํานวน      104   โครงการ 

-   คิดเปนรอยละ   81.88   ของแผนยุทธศาสตร 

2.   ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป   (พ.ศ.   2560   –   2562) 

2.1   กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนไปดวยความถูกตอง   สรุปไดดังน้ี 

1)   ตัวบงช้ีท่ี   3   :   ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป   ได   5   คะแนนเต็ม   โดยมีการดําเนินการครบทุกข้ัน

ตอน  
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2.2   ผลการประเมินคุณภาพแผน   สรุปไดดังน้ี 

1)   แบบประเมินคุณภาพแผน   :   แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผน

พัฒนาสามป   เพ่ือสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ   ได   98   คะแนน 

2)   ตัวบงช้ีท่ี   4   :   คุณภาพแผนพัฒนาสามปได   4   คะแนน  

2.3   ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป 

1)   แบบท่ี   3/1   :   แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรการ

พัฒนา      โดยสรุปไดดังน้ี 

-   โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน   127      โครงการ 

-   โครงการท่ีบรรจุในขอบัญญัติ   จํานวน   105   โครงการ 

-   คิดเปนรอยละ   81.88   ของแผนพัฒนาสามป 

2)   ตัวบงช้ีท่ี   5   :   การดําเนินโครงการ   ไมไดคะแนน  

3)   ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ   e-plan   :   รายงานสรุปผลการดําเนินงาน   ป   2560 

-   โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน   127   โครงการ 

-   สามารถดําเนินการได   จํานวน   104   โครงการ 

-   คิดเปนรอยละ   81.88   ของแผนพัฒนาสามป 

3.   ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

3.1   ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 

1)   ตัวบงช้ีท่ี   6   :   ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ   ได   5   คะแนนเต็ม 

เน่ืองจากไมมีผลกระทบในการดําเนินโครงการ 

 

4.   ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

4.1   ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

เทศบาลตําบลคําอาฮวน   มีโอกาสในการพัฒนา   คือ   มีการประสานงานกันแบบบูรณาการระหวางหนวย

งานภาครัฐ   ภาคเอกชน   และประชาชนในพ้ืนท่ีในการรวมคิดรวมทํา   รวมรับผิดชอบและรวมแกไขปญหาดวยกัน 

ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการตาง   ๆ    ท่ีจัดสรรใหกับหมูบาน      แตบริการทางภาครัฐหลายอยาง   ยัง

ไมท่ัวถึง   ทําใหไมไดรับความสะดวกในการติดตอกับจังหวัด   การพัฒนาบริเวณคาบเก่ียวยังไมสามารถดําเนินการ

ได 

4.2   ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

เทศบาลตําบลคําอาฮวน   มีจุดแข็งในการพัฒนา   คือ   ประชาชน   ผูนําหมูบาน   มีความพรอมท่ีจะใหความ

รวมมือ   ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน   ยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน   มีส่ิงแวดลอมท่ีดี   อากาศบริสุทธ์ิ   ไมมีมลพิษ   แตก็มีจุดออน   คือ   คนในวัยทํางาน 

คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางประเทศ   ครัวเรือนท่ียากจนสวนใหญประชาชนประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรเพียงอยางเดียว   ทําใหขาดรายได      ขาวของราคาแพง   ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค   บริโภค

และเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ   เน่ืองจากแหลงน้ํา   ต้ืนเขิน   น้ําใตดินสวนใหญไมสามารถนํามาใชเพ่ือการเกษตรได 

ไฟฟาท่ีใชในการเกษตรไมท่ัวถึง   การคมนาคมไปไรนา   สวน   คอนขางลําบากโดยเฉพาะในชวงฤดูฝนท่ีมีน้ําหลาก 

น้ําจะทวมขังบริเวณถนน   


