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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
 

  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภา คประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลเมืองลพบุรี  ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผน
ติดตามและประเมินผล   เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ  เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
การท างานของปีที่ผ่านมา 

   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา 287 วรรค  3  บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย
และผลการ ด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอ บและก ากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ และ  (ฉบับที่ 3 )  2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  
วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง  ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ 
“ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

ดังนั้น  การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่ สุดส าหรับอนาคต   เพ่ือให้องค์ก รบรรลุผลที่ปรารถนา   จากที่กล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินง านที่เกิดขึ้น     
ได้ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม”  จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง  “ระบบประเมินผล”  ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า  ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือ ไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง          
แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่  “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ      
มา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ  (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการด าเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน        
ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
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กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จ ากโครงการ  ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  (cost-effective) ด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง  ๆ  การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตาม
ดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง  ๆ ในโครงการ  และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วน
ใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้อง ใช้
เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ  นอกจากนี้ยังเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความ
จ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบก
รับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน  ชั่วคราว         
(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัยพนักงาน
เต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ี
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การประเมินผล ” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประ เมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขต  
หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น
ให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่   อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ ) เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับป รุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้
การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

 

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็ มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่าง  ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและท่ี ได้
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการ ที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบ        
ไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลเมืองลพบุรี   จึงต้องด าเนินการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕63  ถึงเดือนกันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖4)  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ .ศ.2548  และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของ               
ข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1.  ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 
 
 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิน      
ทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิ บัติงานของบุคคลในองค์กร  ว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง      
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการ              
ของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่ การตรวจสอบเพื่อการจับผิด       
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประช าคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด า เนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและส ภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จ                        
หรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา ท้องถิ่น   ซึ่งคร อบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environmentsor contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy 
outputs) การประเมิ นผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไป
เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา ท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ี
เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ี   องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
องค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืน  ๆ  และท่ีส าคัญที่สุด
คือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง  

  

 ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น   และการน า

แผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืน ๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์ม ากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การน าแผนไ ปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระ เบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภา ยใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ
ที่จะให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่าย จากเงินสะสมทุนส ารองเงิน
สะสม หรือเงินกู้ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็ นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่าง  ๆ  ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุง แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ  ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก
ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด า เนินการ  ขยายโครงการ 
งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการ
และจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่ อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ ดีขึ้น  ตั้งรับ  และ                   
รอโอกาสและสุดท้ ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ               

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
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งานต่าง  ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้ จะถูกค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้ องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ งยืน เป็ นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

 

   

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

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561   
ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมก ารและกรรมการอีกหนึ่งคน     

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙   

 
 

3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ข้อ  ๒๙  (๒)   

 
ขั้นตอนที่ ๔    
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประ กาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2561 
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิ นการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระ เบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี  ดังนี้   

4.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังนี้ 
 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ข้อมูลในระบบ e - plan  (www.dla.go.th) 
 

4.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบ ก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ เทศบาล ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี ้

(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังนี้ 
แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผ ลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 แบบที ่6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 (2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

เรื่อง  ซักซ้อม แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนด 

 แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติด ตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

http://www.dla.go.th/
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๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท า ให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุ ประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกา รไปปฏิบัติ เป็น
ต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรั บปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรั บปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบั ติมีจุดแข็ง  (strengths) และจุดอ่อน  (weaknesses) 
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแ ล้ว 
ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรื อไม่ 
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่าง ๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง หรือจะต้อง
ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างข วางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดควา มสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ี มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขัน
กันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก  ก็ควรยกเลิก  

 
 
 
 
 
 
 

5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมิลผล 
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        1.  นายสุรโชติ  โชคชัย          ประธานกรรมการ 
   สมาชิกสภาเทศบาล 

 2.   นายมนตรี  เซียงหลิว   กรรมการ 
   สมาชิกสภาเทศบาล 
   3.  นายสมศักดิ์  บุญทิม    กรรมการ  
   สมาชิกสภาเทศบาล     
   4.  นางสมคิด  เสือน้อย    กรรมการ  

ผู้แทนประชาคม 
  5.  นายธนะศักดิ์  แก้วเขียว   กรรมการ 
   ผู้แทนประชาคม 
   6.  ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี    กรรมการ 
   ผู้แทนหน่วยงานฯ 

 ๗.  นางสาววิรัชฎาพร  ภาคากิจ   กรรมการ 
 ผู้แทนหน่วยงานฯ 

   8.  นางลัดดา เกตุยา    กรรมการ   
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   9.  นายธนัท จันทร์เจริญ   กรรมการ   
   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  10. นายนิทัศน์  ต้นจันทร์   กรรมการ 
          หัวหน้าส่วนราชการบริหาร        
  11.  นางสาวพิมพ์กมน  ชลนทีสวัสดิ์  กรรมการ/และเลขานุการ 
           หัวหน้าส่วนราชการบริหาร        
 
 
 

 
 
 

    

    6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี 
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ส่วนที่ 2 
 

การติดตามและประเมินผล 
 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

  “ลพบุรีเมืองสะอาด น่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม” 
 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1.2  เป้าประสงค์ : จ ำแนกตำมยุทธศำสตรด์ังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  -     ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานสามารถรองรับการขยายตัวของเมือง                 
และเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว 
  -     ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 

  -     ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความม่ันคง ปลอดภัย 
  -     ประชาชนได้รับสวัสดิการครบถ้วนตามสิทธิ 
  -     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

  -     การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  -     ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันและเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  -     ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและตอบความต้องการของประชาชน               
ในทุก ๆ ด้าน  
  -     การปฏิบัติราชการและบริการประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพทันสมัยและ
ได้มาตรฐาน 
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1.3  ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

- เส้นทางคมนาคมสะดวกปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

- พ้ืนผิวจราจร ทางเท้าและท่อระบายน้้าในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 80  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับการบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึงร้อยละ 80 

- ส่งเสริมสนับสนุน ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ 90 

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 

- ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดี  

- จ้านวนครั้งที่จัดประชุม อบรมและสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา  

- จ้านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านดนตรี กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ  

- ประเภทกีฬาที่จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท . และรางวัลที่ได้รับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

- ประชาชนได้รับความพึงพอใจและการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองลพบุรีร้อยละ 80 

- จ้านวนประชาชนได้รับการปลูกฝังส้านึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองและ 

การสมานฉันท์ 
- มีช่องทางในการเผยแพร่ รับ-ส่ง ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

- จ้านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ คลอบคลุมทุกหน่วยงาน  

1.4  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

- การคมนาคมและสาธารณูปโภค  มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

- ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองลพบุรี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพ  

ชีวิตที่ดีข้ึนเพิ่มขึ้นร้อยละ  90  ภายในเวลา 5 ป ี

   -    เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว  ประชาชนผู้มาเยือนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 

- สาธารณสุขมีมาตรฐาน ประชาชนอายุยืนขึ้น สาธารณภัยในพื้นท่ีลดลง 

- ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

- การศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษา  

- ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านดนตรี กีฬา กิจกรรมนันทนาการและมีค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีงาม   

สามารถปรับตัวการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

- การบริหาร บริการ ทันสมัย รวดเร็ว ประชาชนพึงพอใจสูงขึ้น 

- พัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน 

1.5  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถรองรับการขยายตัวของเมือง
และการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 

- เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม  

- สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและน่าอยู่ 
-    ส่งเสริมการท่องเที่ยว  เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างอาชีพมีรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในเขต

เทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

- พัฒนาการศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

การศึกษา 

- ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านดนตรี กีฬา กิจกรรมนันทนาการและมีค่านิยม  

วัฒนธรรมที่ดีงาม สามารถปรับตัวการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

- เสริมสร้างความปรองดองและการสมานฉันท์ เพ่ือให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมี  

ความสุข 

- ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ  

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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แผนงาน 
 ๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 ๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 ๓.  แผนงานการศึกษา  
 ๔.  แผนงานสาธารณสุข  
 ๕.  แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 6.  แผนงานเคหะและชุมชน  
 7.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 8.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 9.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 10.  แผนงานการพาณิชย์  
 11.  แผนงานงบกลาง 
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 1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

เทศบาล เมืองลพบุรี  ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)               
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.  2559  และ  ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน้ามาจัดท้าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป  

เทศบาลเมืองลพบุรี  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เมื่อวันที่ 16 กันยายน  
2562   โดยได้ก้าหนดโครงการที่จะด้าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

    ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

27 0.00 29 25,707,500.00 67 181,994,500.00 67 66,814,500.00 29 25,707,500.00 

สร้างคุณภาพชีวิต
และสังคมที่ดีให้แก่
ประชาชน 

52 0.00 62 65,110,850.00 61 1,064,304,250.00 62 2,106,540,850.00 62 70,470,850.00 

บริหารจัดการ
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 

36 0.00 37 108,886,000.00 32 97,862,000.00 43 111,650,000.00 37 104,170,000.00 

บริหารจัดการ
เทศบาลตามหลักการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

25 0.00 29 11,810,000.00 28 40,035,000.00 31 13,320,000.00 29 13,010,000.00 

รวม 140 0.00 157 211,514,350.00 188 1,384,195,750.00 203 2,298,325,350.00 157 213,358,350.00 
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 1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

เทศบาลเมืองลพบุรี  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด้าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  82  โครงการ จ้านวน  159,152,488.45 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
จ้านวน 58  โครงการ  จ้านวนเงิน  147,117,488.45  บาท คิดเป็นร้อยละ  70.73  และไม่ใช้งบประมาณ
เบิกจ่าย จ้านวน  24  โครงการ    

ผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณเมื่อวันที่  29  กันยายน  2563  โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ้านวน 82  โครงการ งบประมาณ  159,152,488.45 บาท สามารถ
จ้าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 11 24,829,000 

สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 44 56,711,930 

บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ 13 61,143,905.54 

บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 14 16,467,654.91 

รวม 82 159,152,488.45 
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 1.4  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

 เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖3 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ

ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการ                        

ต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงาน             

ที่ส าคัญดังนี ้

ล ำดับที่ โครงการที่ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

1 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณจุดชมวิว (ใต้สะพานพรหมมาสตร์) 

2 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณชุมชนอู่รถรางเก่า 

3 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยมหาราชครู 

4 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยราชมนู (ซอยข้างร.ร. พิบูลฯ) 

5 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนท่าขุนนาง (เลียบแม่น้้าลพบุรี) 

6 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนท่าขุนนาง (หลัง สภ.ท่าหินเดิม) 

7 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนพระราม (ถนนราชด้าเนิน - ถนน
วิชาเยนทร์) 

8 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณรอบสวนราชานุสรณ์ 

9 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณวงเวียนเทพสตรี (วงเวียนสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช) 

10 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) 

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดิน ถนนสรศักดิ์ 

12 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. พร้อมรางระบายน้้า ซอยนเรศวร 3 แยก 1 ซ้าย 

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสะพานเทศบาลเมืองลพบุรี 

14 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4  

15 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ชุมชนสันเปาโล ถนนรามเดโช (ริมคลองเรือก) 

16 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนกาญจนาคม 
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17 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณชุมชนร่วมน้้าใจ 2 

18 โครงการก่อสร้างติดตั้งโซล่าเซลล์ ซอยช่างกล (ข้างวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี) 

19 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ช่วงศาลลูกศร-แยกข้ึนตลาดบนเมือง 

20 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณชุมชนคลองสายบัว ซอย 1 

21 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ชุมชนรามเดโช 2 (บริเวณซอยศรีณรงค์,ซอย
รามเดโช 7) 

22 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซลา่เซลล ์ซอยขุนเทพกวี 

23 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ซอยพุทธวรญาณ 

24 โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้้า ถนนบ้านปูอม 

25 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยอนุบาล  

26 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ชุมชนร่วมน้้าใจ 1  

27 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ซอยรามเดโช 6  

28 โครงการติดตั้งปรับปรุงเครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟจราจรและทาสีตีเส้นจราจร 

29 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร .สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี 

31 โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 

32 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

33 โครงการให้บริการทันตกรรมให้แก่ อสม. ในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี 

34 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุเครือข่ายเทศบาลเมืองลพบุรี 

35 โครงการให้บริการทันตกรรมในส้านักงาน 

36 โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในส้านักงานและนอกส้านักงาน 

37 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยพนักงาน คสล . 2 ชั้น บริเวณสวนลิง 
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38 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

39 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก 

40 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 

41 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 

42 โครงการอบรมสร้างจิตสดใสใส่ใจผู้สูงอายุ 

43 โครงการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 

44 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

45 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

46 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

47 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 

48 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 

49 โครงการบรรพชาสามเณร 

50 โครงการลานวัฒนธรรม 

51 โครงการประดับไฟฟ้าและตกแต่งไฟฟ้าสถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

52 โครงการประดับและตกแต่งสถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

53 โครงการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล  

54 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์สาธารณะ (สวนลิง) 

55 โครงการจัดระเบียบลิง 

56 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันส าคัญ ๆ (Big cleaning day) 

57 โครงการจัดท าน้ าหมักจุลินทรีย์ 

58 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
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59 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 

60 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

61 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

62 โครงการป้องกันฟันผุในเด็กเล็กในโรงเรียน/ศพด. ปี 2563 

63 โครงการสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนประถมศึกษา ปี 2563 

64 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2563 

65 โครงการณรงค์สร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล 

66 โครงการชุมชนร่วมใจดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังผู้พิการและผู้อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ปี 2563 

67 โครงการก้าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ปี 2563 

68 โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3 Rs ปี 2563 

69 โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณภาพตลาดสดและโต้รุ่งเทศบาลเมืองลพบุรี ปี 2563 

70 โครงการรณรงค์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ปี 2563 

71 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม.ปี 2563 

72 โครงการปฏิบัติธรรมน้าชีวิต ปี 2563 

73 โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ปี 2563 

74 โครงการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส้าคัญในพื้นที่และโรคอุบัติใหม่  

75 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

76 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

77 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน 

78 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

79 โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียน 
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80 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

81 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

82 โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 

83 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

84 โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 

85 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมทาสีอาคาร โรงเรียนเทศบาล 1 

86 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมทาสีอาคาร โรงเรียนเทศบาล 2 

87 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมทาสีอาคาร โรงเรียนเทศบาล 3 

88 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 

89 โครงการทาสีอาคาร 6 อาคารและปรับปรุงหลังคา 3 อาคาร โรงเรียนเทศบาล 4  

90 โครงการปรับปรุงอาคาร 1,2,3,4 ปรับปรุงสนามหญ้าเทียม,ปรับปรุงอาคารห้องเครื่องเล่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

91 โครงการปรับปรุงรั้วก้าแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 

92 โครงการก่อสร้างห้องน้้านักเรียนให้แก่นักเรียนเทศบาล 4 ระบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 

93 โครงการจัดงานรัฐพิธี 

94 โครงการวันเทศบาล 

95 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 

96 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 

97 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถและใช้เป็นอเนกประสงค์หลังส้านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี 

98 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินรอบนอกและบันไดศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี 

99 โครงการอุดหนุนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

100 โครงการปกปูองและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 



งานนโยบายและแผน   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองลพบุร ี อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี หนา้ ๒๒ 
 

ล ำดับที่ โครงการที่ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

101 โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลพระพรหมบริเวณหน้าส้านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี 

102 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อาคารวิชาเยนทร์) 

103 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณบ่อขยะเทศบาลเมืองลพบุรี 

104 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว บริเวณสวนลิง 

105 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารส้านักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

106 โครงการโรงฆ่าสุกร คสล. ชั้นเดียว จ้านวน 1 หลัง 

107 โครงการเทศบาลพบประชาชน 

108 โครงการจัดท้าเวทีประชาคม 

109 โครงการวันก่อตั้งประปาเทศบาลเมืองลพบุรี 

110 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. 

รวม 110   โครงการ 
 

ปัญหา/อุปสรรค 

   พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี มีขนาดจ้ากัดและส่วนใหญ่เป็นเขตโบราณสถานและ  เขตพ้ืนที่ของทหาร 
และไม่สามารถขยายเขตพ้ืนที่เพ่ือรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองและการท้าธุรกิจการค้าได้ท้าให้เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเมือง  
   ระเบียบ กฎหมายท้าให้มีขั้นตอนการปฏิบัติมากเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพ่ือ แก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 
   การเกิดโรคอุบัติใหม่แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงท้าให้โครงการหรือกิจกรรมไม่ได้ 

ด้าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
   ประชาชนในชุมชนมีลักษณะเป็นสังคมเมืองขาดจิตส้านึกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกั น การมีส่วนร่วม

ทางการบริหาร  มีน้อยและไม่ต่อเนื่อง 
   ภาวะเศรษฐกิจตกต่้า สินค้าราคาแพง ราคาน้้ามันแพง ค่าครองชีพสูง ท้าให้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมทวี

ความรุนแรงมากข้ึน   
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ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 

 ปัญหา 
(๑)  เทศบาลเมืองลพบุรีบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ  70.73   ไม่ถึงร้อยละ  

๑๐๐  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(๒)  เทศบาลเมืองลพบุรีสามารถด้าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ 

ร้อยละ  61.39 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 อุปสรรค 

ประชาชนในชุมชนมีลักษณะเป็นสังคมเมืองขาดจิตส้านึกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วม
ทางการบริหาร  มีน้อยและไม่ต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ  

       (๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(๒)  เห็นควรเร่งรัดการด้าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ ๙๕  ของ 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น   
 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 
 

2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

  ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  นั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท้า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  2548  หมวด 6  ข้อ 29  และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12  ให้
ยกเลิกความใน  (3)  ของข้อ 29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ .ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2 )  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้ทดแทน  “(3) รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ   ต่อสภา 
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผ ยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็น ดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี .” และข้อ  13  ให้
ยกเลิกความใน  (5)  ของข้อ  30  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององ ค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  “(5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ 
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ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีล ะหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
  โดย การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องด้าเนินการประเมินคุณภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565 )  ของเทศบาลเมือง
ลพบุรี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  
แผนพัฒนาภาคกลาง  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  2 แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรีและแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ดังนั้น จึงได้ก้าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565) 

 

ประเด็นการพัฒนา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองท้องถิ่น  20  คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์ 60  คะแนน 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10  คะแนน 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10  คะแนน 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10  คะแนน 
     3.4 วิสัยทัศน ์ 5  คะแนน 
     3.5 กลยุทธ ์ 5  คะแนน 
     3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5  คะแนน 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5  คะแนน 
     3.8 แผนงาน 5  คะแนน 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 5  คะแนน 

รวมคะแนน 100  คะแนน 
 

  คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน) 
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  2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

  ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565 )  นั้น จะต้องติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาท้องถิ่นนอกเหนือจากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และจะต้องติดตามและประเมินผลโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  6   
ข้อ  29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2548  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”และข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของ ข้อ 30   
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(ฉบับที่  2  ) พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติ ดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี” 
  โดยการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องด้าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ และผลของการด้าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนานั้นตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน ประชาชนได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใดและมีการพัฒนาไปในทิศทางใดให้สอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เทศบาลเมืองลพบุรีจึงได้ก้าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 
2565) 
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ประเด็นการพัฒนา คะแนน 
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  คะแนน 
2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  คะแนน 
3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  คะแนน 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10  คะแนน 
5.โครงการพัฒนา 60  คะแนน 
     5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5  คะแนน 
     5.2 ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5  คะแนน 
     5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5  คะแนน 
     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 5  คะแนน 
     5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ           
สังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 

5  คะแนน 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5  คะแนน 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5  คะแนน 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

5  คะแนน 

     5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5  คะแนน 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5  คะแนน 
     5.11 มีการก้าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5  คะแนน 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5  คะแนน 

รวมคะแนน 100  คะแนน 
 
2.3  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองลพบุรี   ได้ก้าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ดังนี้     

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท้าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท้าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔ ) ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕60  
เรื่อง  แนวทางการด้าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25611-2564 )ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62   
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
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2.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์
และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process 
evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
 การด้าเนินโครงการเป็นไป ตามห้วงเวลาที่ก้าหนดเอาไว้ในแผนการด้าเนินงานหรือไม่  และ

เป็นห้วงเวลาที่ด้าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ  
แห่งชาติ  (คสช .)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ้าเภอ  แผนพัฒนาต้าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพ อเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า )  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  
รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ้าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด้าเนินการได้ตามอ้านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค้านึงถึงงบประมาณของ
ท้องถิ่น   

(๔) ความก้าวหน้า(Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้้าใช้ใน

การอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด   มีแหล่งน้้าใน
การเกษตรพอเพียง   

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอา ยุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ

ดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่  ดีขึ้น มีที่อยู่
อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  

อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิม   
มากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด้ารงชีวิต   

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท้าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศ จากมลภาวะ  ที่เป็นพิษ 

ขยะในชุมชนลดลงและถูกก้าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้้าเลียลดลง  การระบายน้้าดีขึ้น 
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๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์

สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส้านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟ ูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  
รวมทั้งได้เรียนรู้ความส้าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส้านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการที่ด้าเนินการว่าสามารถด้าเนินการได้บรรลุ วัตถุประสงค์หรือไม่ มี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด้าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุม ชน
ได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่ างประหยัดและคุ้มค่า ของทรัพย์สิน  เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่าง
คุ้มค่า  มีการบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุม ชนประชาชน ได้รับการแก้ไขหรือไม่ มี

ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด้าเนินโครงการของ เทศบาล  ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  
ภูมิภาคและระดับประเทศ   

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมิน
ถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  
สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผล
กระบวนการการด้าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  
 

2.4   ก าหนดเครื่องมือที่ใช้การติดตามและประเมินผล 
 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก้ากับการจัดท้าแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบ

ส้ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึง
พอใจท้าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด้าเนินงานของเทศบาลเมืองในภาพรวม   

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
  แบบท่ี  1  แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก้ากับการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบท่ี  3  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบท่ี  4  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบท่ี  5  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  แบบท่ี  6  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 (2) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามท่ีเทศบาลเมืองลพบุรี   ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

เทศบาลให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท้า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องก้าหนดแ นวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประก าศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย   ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System (PPMS) 
ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับ

ตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะน้าไปสู่
การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันน้าไปสู่การพัฒนากรอบ
ความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป  

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
1.  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.  เพ่ือให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  
1.  ก้าหนดตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
2.  ก้าหนดเกณฑ์การประเมิน 
๓.  ด้าเนินการประเมิน 
๔.  สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ต้องไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน 
 

 

 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด้าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น         
ในระดับชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้ง อปท .ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบั น  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

http://www.dla.go.th/
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(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด้าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็น

การตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกัน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึง
โอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด้าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด

แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้   ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก้าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท้าได้หลายแนวทาง  เช่น  การ
วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning 
functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน   

 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี  
 

 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
                     1.   ด้าเนินการตรวจสอบในระหว่า งการด้าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด้าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ้าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

2.   สรุปผลการด้าเนินโครงการในแผนพัฒนา สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
3.   เปรียบเทียบผลการด้าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4.   เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 

 
 

 

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก้ากับการจัดท้าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบ
ส้ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการป ระเมินความพึง
พอใจท้าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด้าเนินงานของ เทศบาลเมืองใ นภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ความพึงพอใจ   

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
  แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก้ากับการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบท่ี 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบท่ี 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบท่ี 5 แนวทางการพิจา รณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบท่ี 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.5  แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
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  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิ ธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
ก้าหนดวิธี การติดตามและประเมิน ผล  ก้าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส้าคัญ              
๒  ประการ  ดังนี้ 

๑. ระเบียบ ที่ใช้ ในการติดตามและประเมินผล  ระเบียบในการติดตามและปร ะเมินผลแผนพัฒนามี
องคป์ระกอบที่ใช้ในการติดตาม  ดังนี้ 

 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลเมืองลพบุรี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมี
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 (2) การบันทึกข้อมูลและติดตาม ประเมินผล ในแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810 .3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.2561 - 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก้าหนด 

 แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก้ากับการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
 (3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e -plan  (www.dla.go.th) 

 2. วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
  (1) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (3) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ก้าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 
การด้าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานระยะเวลา 6 เดือน 

(1) เดอืนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 
(2) เดือนเมษายน 2564 – กันยายน 2564 
(3) ด้าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด้าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด้าเนินการจริงทั้งหมด 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองลพบุรี ประจ้าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
(4) สรุปผลการด้าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
(6) เปรียบเทียบผลการด้าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 

 

http://www.dla.go.th/
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ส่วนที่ 3 
 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
   

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ี
เทศบาลเมืองลพบุรีได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
11.มีการก าหนดเป้าประสงค์   
12. มีการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น   
13.มีการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   
15.มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
16. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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  1.1 สรุปผลคะแนนประเมินผลยทุธศาสตร์   
 

แบบที่ 3  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลเมืองลพบุรใีนภาพรวม  และในแต่ละยุทธศาสตร ์

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 

2. อายุ   (  ) ต่ ากว่า 20 ปี  (  ) 20-30 ปี    (  ) 31-40 ปี 
(  ) 41-50 ปี   (  ) 51-60 ปี    (  ) มากกว่า 60 ปี 

3. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   
(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี   (  ) อ่ืน ๆ 

4. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 
(  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน นักศึกษา   (  ) เกษตรกร 
(  ) อ่ืนๆ ระบ…ุ………………………. 

 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในภาพรวม    
โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด  
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 75% 25% 0% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 20% 80% 0% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 35.71% 64.29% 0% 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 26% 70.43% 3.57% 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 25% 67.86% 3.57% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 33.14% 66.86% 0% 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 68% 32% 0% 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  71.43% 28.57% 0% 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 67.86% 32.14% 0% 
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ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี 
ค าชี้แจง แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนเทศบาลเมืองลพบุรีของท่านเท่าใด  

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.18 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.95 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.95 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 9.10 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.50 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.50 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.98 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.90 

รวม 71.06 
 
 
     ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การสร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.05 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.99 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.61 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.99 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.98 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.90 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.10 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.55 

รวม 71.17 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.10 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.25 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.92 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.97 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.95 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.84 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.07 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.10 

รวม 70.02 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.48 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.11 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.98 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.94 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.50 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.99 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.10 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.55 

รวม 70.65 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

แบบท่ี 4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้งฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 
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 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศกึษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์
ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร         
การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเทีย่ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 1 

 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 2 

 (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 1 

 (๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 2 

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๓) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ืองโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 
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 (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 3 

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

 (3) 3 

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 2 

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ี
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ -Strength    (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3) 3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖0 
(๑๐) 
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๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ  สิ่ง 
แวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน 
การบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๕) 10 

๓.๕ กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ี
จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทศัน์นั้น 

(๕) 10 

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ 
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ี
ชัดเจน 

(๕) 5 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 5 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตวัช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว 

(๕) 5 

๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 94 
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา ท้องถิ่น  5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ รายงานผล          
การด าเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อ  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
 

2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
   ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
   ครั้งที่ 2   ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  2564 – 30 กันยายน 2564 
 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
3.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564  

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ทีด่ าเนินการ    
แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

10 12.20 1 1.21 - - 11 13.41 

2.การสร้างคุณภาพและสังคมท่ีดี
ให้แก่ประชาชน 

27 32.93 6 7.32 11 13.41 44 53.66 

3.การบริหารจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

4 4.88 1 1.21 8 9.76 13 15.85 

4.การบริหารจัดการเทศบาลตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

9 10.98 - - 5 6.10 14 17.08 
 

รวม 50 60.99 8 9.74 24 29.27 82 100 
 

หมายเหตุ:  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   
 
 
 

จ านวนโครงการทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ  58  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  70.73 
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4.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.  2564   

ยุทธศาสตร์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 24,829,000 

2. การสร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 50,221,930 

3. การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 58,643,904.54 

4. การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 13,422,653.91 

รวม 147,117,488.45 

 

2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-plan 

  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน   เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
 เพ่ือให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองลพบุรี    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ .ศ.  ๒๕63 – เดือนกันยายน พ .ศ. ๒๕๖4)  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   คณะท างานจึงได้รวบรวมข้อมูล  เพ่ือเสนอให้คณ ะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรีพิจารณา รายละเอียดตามรายงานสรุปผล ดังนี้ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(แบบที่ใช้แทนระบบ e - Plan) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้คุณภาพและมาตรฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนรามเดโช 

- ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้างประมาณ 15.00 ม. ยาวประมาณ 
900 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพ้ืนที่
ไม้น้อยกว่า 13,500 ตร.ม. 
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
กว้าง 0.15 ม. พ้ืนที่ประมาณ 
370.00 ตร.ม. 
- ทาสีคันหินหน้าทางเท้า พื้นที่ประมาณ 
630.00 ตร.ม.  
-งานยกฝาบ่อพักเหล็กหล่อท่อระบาย
น้ าในถนน จ านวน 120 บ่อ 
 
 
 

6,600,000 
 

   ส านักช่าง  
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ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยเทพสตรี 2 
(หลังสถานีต ารวจภูธรจังหวัดลพบุรี) 

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 
10.00-11.00 ม. ยาวประมาณ 
488.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
- ก่อสร้างท่อระบาย ขนาด 0.60 ม. 
จ านวน 900 ท่อน 
- ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ า 0.60 
ม. จ านวน 68 บ่อ 
 

8,790,000 7,900,000   ส านักช่าง 

 

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตรอบวงเวียนศรีสุริโยทัย 

- รื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เดิม พื้นท่ีประมาณ 11,822.00 
ตร.ม. 
- ปูผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พ้ืนที่ประมาณ 
11,822 ตร.ม. 
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
กว้าง 0.15 ม. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
170.00 ตร.ม. 
 

5,300,000 4,750,000   ส านักช่าง 

 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยหลัง
ประกันสังคม 
 
 
 

- ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูยาว
ประมาณ 150.00 ม. 

960,000 955,000   ส านักช่าง  
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ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.  
ถนนสีดา ซอย 4 (ข้างโรงเรียนวรพิทยา) 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาว
ประมาณ 124.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
480.00 ตร.ม. 
 

380,000 349,000   ส านักช่าง 

 

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนรามเดโช 
ซอย 6 
 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาว
ประมาณ 49.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.  
- ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างประมาณ 2.50-3.50 ม. ยาว
ประมาณ 320 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 
ม. หรือพ้ืนที่ประมาณ 1,095.00 
ตร.ม.  
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
กว้าง 0.10 ม. หรือพ้ืนที่ประมาณ 
64.00 ตร.ม. 
 

657,000 630,000   ส านักช่าง  

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ซอย
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี (ฝั่งซ้าย) 
 

- ก่อสร้างทางเท้ากว้างประมาณ 
0.95-1.70 ม. ยาวประมาณ 
260.00 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
275.00 ตร.ม.  
 

420,000 374,000   ส านักช่าง 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

8 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะท่าหิน  
(โรงพักท่าหินเก่า) 

- ปรับปรุงสวนสาธารณะท่าหิน 
(โรงพักท่าหิน) พ้ืนที่ประมาณ 1-3-
76 ไร่ โดยท าการรื้อถอนต้นไม้ใหญ่ 
รื้อถอนวัชพืชและสิ่งก่อสร้างช ารุดทรุด
โทรมผุพังของเดิมและท าการปลูก
ต้นไม้ใหญ่ จัดสวนหย่อม ติดตั้งน้ าพุ
สามชั้น ก่อสร้างห้องน้ า 
 

3,000,000 
โอนลด 

2,900,000 

100,000   ส านักช่าง 

 

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดพระธาตุฝั่งทิศใต้
ถึงถนนพระยาก าจัด 

- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอส
ฟัลท์ติกคอน ถนนข้างวัดพระธาตุฝั่ง
ทิศใต้ถึงถนนพระยาก าจัด โดยท าการ 
- รื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เดิมพ้ืนที่ประมาณ 1,076 ตร.ม. 
- ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา
เฉลี่ 0.05 ม. กว้างประมาณ 6.50-
10.00 ม. ยาวประมาณ 284 ม. 
พ้ืนที่ประมาณ 1,076 ตร.ม. 
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
กว้างประมาณ 0.10 ม. พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 43.00 ตร.ม. 
 
 
 
 

1,579,000 1,579,000   ส านักช่าง 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
(ซอยพระปิยะ 1) 

- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
ซอยพระปิยะ 1  โดยท าการ 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 4.50 ม. ยาวประมาณ 
319 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,395 ตร.ม. 
- ปรับปรุงฝาบ่อรับน้ า จ านวน 33 บ่อ 

1,516,000 1,516,000   ส านักช่าง 

 

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ าซอยหลังวัดพระ
ธาตุ-ถนนสรศักดิ์ 

ก่อสร้างปรับปรังผิวจราจร คสล. ซอย
หลังวัดพระธาตุ-ถนนสรศักดิ์ โดยท า
การ 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 2.05 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 208 
ตร.ม. 
- วางท่อระบายน้ าขนาด 0.30 ม. 
จ านวน 78 ท่อน 
- ก่อสร้างบ่อพักรับน้ าขนาด 
0.70x0.70 ม. จ านวน 8 บ่อ 
 

346,000 

 

346,000 

 

       ส านักช่าง  

รวม 11   โครงการ  26,648,000 18,499,000     
 
 
 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๔๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน
การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่
เจ้าหน้าที่และพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและอปพร. 
 

70,000    ส านักปลัดฯ 
งานป้องกันฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

 

รวม 1    โครงการ  70,000      
 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรา-
จารย์ ดร. สมเด็จพระลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติราชนารี 
 

- จ่ายเป็นค่าจัดท าป้าย ค่าวัคซีน 
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

160,000 160,000   กองสาธารณสุข 
งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น 

 

2 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

- เพ่ือด าเนินการตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 26 ชุมชน ๆ 
ละ 20,000 บาท 
 

520,000 520,000   กองสาธารณสุข  



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๔๗ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

200,000    กองสาธารณสุข 
งานศูนย์บริการฯ 

 

4 โครงการให้บริการทันตกรรมให้แก่ อสม. 
ในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี 

- ให้บริการรักษาทางทันตกรรม
ให้แก่ อสม. ในชุมชนเทศบาลเมือง
ลพบุรี 
 

20,000    กองสาธารณสุข 
งานทันตสาธารณสุข 

 

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน
ผู้สูงอายุเครือข่ายเทศบาลเมืองลพบุรี 

- ให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีทักษะในการดูแลช่องปากของ
ตนเอง 
- สร้างเครือข่ายด้านทันตสุขภาพใน
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
ลพบุรี 
 

15,000    กองสาธารณสุข 
งานทันตสาธารณสุข 

 

6 โครงการให้บริการทันตกรรมในส านักงาน - ให้บริการรักษาทางทันตกรรม
ให้แก่ประชาชนในส านักงาน
สาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

30,000    กองสาธารณสุข 
งานทันตสาธารณสุข 

 

7 โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ในส านักงานและนอกส านักงาน 

- ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน
ส านักงาน 
- ให้บริการด้านสาธารณสุขตาม
โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 

70,000    กองสาธารณสุข 
งานศูนย์บริการฯ 

 

รวม 7   โครงการ  1,015,000 680,000     



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๔๘ 

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการประดับไฟฟ้าและตกแต่งไฟฟ้า
สถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

- ประดับตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 
 

1,200,000    ส านักช่าง 
งานไฟฟ้าและ

ถนน 

 

2 โครงการประดับและตกแต่งสถานที่งาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 

-ประดับตกแต่งสถานที่บริเวณงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
- สร้างและตกแต่งซุ้มประตู 
- จัดสวนหย่อม 
 

500,000    ส านักช่าง 
งานสวนสาธารณะ 

 

3 โครงการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ า
ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

- ขุดลอกคลอง ล ารางสาธารณะและ
ท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล 

60,000    กองสาธารณสุข 
งานรักษาความ

สะอาด 

 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์
สาธารณะ (สวนลิง) 

- ปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะ
และโดยรอบ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

350,000    กองสาธารณสุข 
งานสุขาภิบาล 

 

5 โครงการจัดระเบียบลิง - จัดระเบียบลิงและบริหารจัดการลิง
โดยจัดหาที่ให้อาหารลิง สระน้ าลิง 
สนามของเล่นลิง แหล่งพักผ่อนของ
ลิง จัดหาคนดูแลลิงและสวนลิง ฯลฯ 
- ย้ายลิงบางส่วนเพื่อลดความแออัด
ของลิง โดยจัดการสถานที่ท่ี
เหมาะสม 

50,000 50,000   กองสาธารณสุข 
งานสุขาภิบาล 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๔๙ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

6 
 
 
 

โครงการก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมกรง
เหล็ก  บริเวณสวนลิงเทศบาลเมืองลพบุรี 
 
 

- มุงด้วยหลังคาเหล็กกรีดลอน 
(Metal sheet) 
เคลือบอลูซิงค์พืน้ทีป่ระมาณ 
1,560,000 ตร.ม. 
- ท าการปักผังวางแนวเจาะเสาเข็ม 
- ประกอบโครงเหล็กหลังคา มุง
หลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนเครือบอลู
ซิงค์ 
- ติดตั้งลวดตาข่ายถัก ชุบกัลป์วาไนซ์
พร้อมประตูเข้า-ออก 
 

7,410,000 
 
 
 

7,410,000   กองสาธารณสุข 
งานสุขาภิบาล 

 

7 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันส าคัญ ๆ  
(Big cleaning day) 

- รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษา
ความสะอาดตามสถานที่ส าคัญ ๆ 
ภายในเขตเทศบาล 
 

100,000 100,000   กองสาธารณสุข 
งานรักษาความ

สะอาด 

 

รวม 7 โครงการ  9,670,000 7,560,000     
 
 
 
 
 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๕๐ 

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชม  

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

- ด าเนินกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหายา
เสพติด เช่น จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่
เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

20,000    กองสวัสดิการฯ  

2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมครอบครัวผาสุก 
 

- น าคู่สมรส,เยาวชน,ประชาชนในเขต
เทศบาลเข้ารับการอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อม
ครอบครัวผาสุก 

3,600,000    กองสวัสดิการฯ  

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ - จัดการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองลพบุรี 

150,000    กองสวัสดิการฯ 

 

 
4 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 

- จัดตั้งกลุ่มสตรีฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพ 
สร้างงานสร้างรายได้ให้มีทักษะความรู้ 
ความสามารถในการประกอบอาชีพ 

10,000    กองสวัสดิการฯ  

5 โครงการอบรมสร้างจิตสดใสใส่ใจ
ผู้สูงอายุ 

- จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้
ผู้สูงอายุ 
- จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ สอน
วิธีการออกก าลังกายแบบที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ 

260,000 ไม่ใช้งบประมาณ   กองสวัสดิการฯ 

 

รวม 5   โครงการ  4,040,000      
 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๕๑ 

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ทีต่ั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี
บวงสรวง/ตักบาตรและการแสดงฯ งาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 

290,000  
  

กองการศึกษา 
งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง - จัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค 
เช่น ขบวนแห่ การประกวดกระทง 
ประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ 
ดนตรีมหรสพต่าง ๆ  
 

3,400,000 2,745,300   กองการศึกษา 
งานส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

 

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ - จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ 
เช่น จัดขบวนแห่ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ 
จัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านฯ 
 

200,000    กองการศึกษา 
งานส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาดของ
โรคโควิด-
19 

4 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ - จัดกิจกรรมและพิธีท าบุญตักบาตร 
งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
- จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 

200,000 
โอนลด 

114,000 

86,000   กองการศึกษา 
งานส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

 

5 โครงการลานวัฒนธรรม - จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม กิจกรรม
การแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม การออก
ร้านจ าหน่ายสินค้า การแสดงดนตรี 
ฯลฯ 
 

100,000    กองการศึกษา 
งานส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาดของ
โรคโควิด-
19 

รวม 5    โครงการ  4,076,000 2,831,300     



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๕๒ 

2.6 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

28,914,000 27,793,300 
  

กองสวัสดิการฯ 
(แผนชุมชน) 

 

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการใน
เขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

4,358,400 4,060,200   กองสวัสดิการฯ 
(แผนชุมชน)  

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส์ 

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรค
เอดส์ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

78,000 70,000   กองสวัสดิการฯ 
(แผนชุมชน) 

 

4 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองลพบุรี 

- เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองลพบุรี ตามหลักเกณฑ์
กองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ 
 

600,000 565,000   กองสาธารณสุข 
งานศูนย์บริการ 

 

5 โครงการป้องกันฟันผุในเด็กเล็กใน
โรงเรียน/ศพด.ปี 2564 

- ตรวจสุขภาพช่องปาก 
- สาธิตและฝึกการแปรงฟันที่ถูกวิธี 
 

20,000 20,000   กองสาธารณสุข 
งานทันตสาธารณสุข  

6 โครงการสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน
ประถมศึกษา ปี 2564 

- ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองลพบุรี 
 
 

30,000 30,000   กองสาธารณสุข 
งานทันตสาธารณสุข 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๕๓ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคติดต่อเทศบาลเมืองลพบุรี 

- เฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคติดต่อใน
ชุมชน 
- ตรวจติดตามและคัดกรองโรคติดต่อ
เพ่ือส่งเข้าสู่ระบบการรักษา 
 

50,000 50,000   กองสาธารณสุข 
งานส่งเสริมสุขภาพ 

 

8 โครงการจิตอาสาพัฒนาล าน้ าล าคลอง
ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

- เพ่ือปรับปรุงทัศน์ความสะอาดสวยงาม
ของคูคลอง 
- เพ่ือป้องกันแหล่งน้ าตื้นเขินและเน่า
เสียอันเกิดจากวัชพืช 
- เพ่ือป้องกันแหล่งเพาะเชื้อโรคและ
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ 
- เพ่ือให้การไหลของน้ าในคลอง
สาธารณะเป็นไปได้โดยสะดวก 
 

200,000 200,000   กองสาธารณสุข 
งานรักษาความ

สะอาด 

 

9 โครงการชุมชนร่วมใจดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้พิการและผู้อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
ปี 2564 

- ดูแลสุขภาพกายและจิตใจผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้พิการและผู้อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาด้านสุขภาพ
และเตรียมทีมสุขภาพให้มีศักยภาพใน
การเยี่ยมบ้าน 
 
 
 
 

50,000 50,000   กองสาธารณสุข 
งานรักษาพยาบาล 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๕๔ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

10 โครงการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัยเทศบาลเมืองลพบุรี ปี 
2564 

- เสริมสร้างความรู้การขับขี่ปลอดภัย 
วินัยการจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุ
ให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล
เมืองลพบุรี 
- สร้างค่านิยมและทัศนคติในการขับขี่
จักรยานยนต์โดยสวมหมกนิรภัย 
- ลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงของการขับขี่จักรยานยนต์ 
 

380,000 380,000   กองสาธารณสุข 
งานส่งเสริมสุขภาพ 

 

11 โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
จากต้นทางตามหลักการ 3 Rs ปี 
2564 

- จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3 Rs  
เช่น จัดอบรม อถล. อสม. 
 
 

40,000 40,000   กองสาธารณสุข 
งานรักษาความ

สะอาด  

12 โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณภาพตลาด
สดและโต้รุ่งเทศบาลเมืองลพบุรี  
ปี 2564 

- ผู้จ าหน่ายอาหาร ร้านอาหาร โต้รุ่ง 
แผงลอย ค านึงถึงความสะอาด 
ปลอดภัยของอาหารที่จ าหน่ายให้กับ
ประชาชนผู้บริโภคและเกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพ 
 
 
 
 

50,000 50,000   กองสาธารณสุข 
งานสุขาภิบาล 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๕๕ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

13 โครงการรณรงค์ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพสุขาภิบาลอาหารในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี ปี 2564 

- จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน ค านึงถึง
ความสะอาดปลอดภัยของอาหารที่
จ าหน่ายให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นผู้บริโภค
และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ 
 
 

70,000 65,030   กองสาธารณสุข 
งานสุขาภิบาล 

 

14 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม.  
ปี 2564 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้ อสม. สามารถ
จัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาและร่วม
พัฒนาสาธารณสุขของชุมชน 
 
 

300,000 300,000   กองสาธารณสุข 
งานส่งเสริมสุขภาพ 

 

15 โครงการปฏิบัติธรรมน าชีวิต ปี 2564 - เสริมสร้างความเข้าใจในการด าเนิน
ชีวิตวิถีชาวพุทธโดยใช้หลักธรรมน าการ
ด าเนินชีวิต 
 
 

200,000 200,000   กองสาธารณสุข 
งานส่งเสริมสุขภาพ 

 

16 โครงการรณรงค์สร้างเสริมคุณภาพ
หญิงหลังคลอดและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
ปี 2564 

- หญิงหลังคลอด นักเรียนและเยาวชน
ในพ้ืนที่ได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
ประเมินภาวะสุขภาพอนามัยเบื้องต้น 
ให้สุขภาพตามเกณฑ์ก าหนดของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

50,000 50,000   กองสาธารณสุข 
งานส่งเสริมสุขภาพ 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๕๖ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

17 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ 

- ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อให้
ได้ตามมาตรฐานงานระบาดวิทยา 
- สนับสนุน/บริการองค์กรความรู้ด้าน
ปฏิบัติการและวิชาการเผยแพร่แก่ อสม. 
และประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ  
- สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านโรคติดต่อที่
เป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่เทศบาลเมือง
ลพบุรี 
 

50,000 50,000   กองสาธารณสุข 
งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

 

18 โครงการรักษ์ดวงตา ประชาร่วมใจ - เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มสูงอายุ/วัย
ท างานและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
เมืองลพบุรีได้รับการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคทางตาและการดูแลรักษา
และส่งเสริมสุขภาพดวงตา 
- เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มสูงอายุ กลุ่มที่อยู่
ในภาวะเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรีได้รับการตรวจคัด
กรองและตรวจวัดสายตา 
 

400,000 400,000   กองสาธารณสุข 
งานรักษาพยาบาล 

 

รวม 18    โครงการ  35,840,400 34,373,500     
 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๕๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวัน 
 

- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ลพ.1 ที่อยู่ในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรีได้รับประทานอาหาร
กลางวันครบถ้วนทุกคน 
 

7,457,000 7,156,160   กองการศึกษา 
งานโรงเรียน 

 

2 โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 

- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ลพ.1 อยู่ในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรีได้ดื่มนมพร้อมดื่มใน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอย่าง
น้อย 200 ม.ล. (ซี.ซี.) ต่อคน 
 

11,646,664 11,480,909.54   กองการศึกษา
งานโรงเรียน 

 

3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน 

-อุดหนุนงบประมาณส าหรับค่าอาหาร
กลางวันส าหรับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลลพบุรีและ
โรงเรียนเมืองใหม่ให้ได้รับประทานอาหาร
กลางวันครบถ้วนทุกคน 

17,080,000 16,849,000   กองการศึกษา
งานโรงเรียน 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๕๘ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4 โครงการมอบวุฒิบัตรและ
ประกาศนียบัตรนักเรียน 

-จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุบาลศึกษา นักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองลพบุรี 
 

40,000    กอง
การศึกษา

งานโรงเรียน 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาด
ของโรคโค
วิด-19 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

-สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 
ประกอบด้วย 
1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน 
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 
6. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพ่ือป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 
7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรมการรัก
การอ่านในสถานศึกษา อปท. ฯลฯ 
 

19,178,500 
 

18,157,835   กอง
การศึกษา

งานโรงเรียน 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๕๙ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

6 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดู
งานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองลพบุรี 
 

1,650,000    กองการศึกษา
งานนิเทศ
การศึกษา 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาด
ของโรคโค
วิด-19 

7 โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาส 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาสในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
 
 

10,000    กองการศึกษา
งานโรงเรียน 

 

8 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์เป็นอาคารกีฬาในร่ม 
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิต
เทศบาลเมืองลพบุรี 

- ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคามุงด้วยหลังคา
เหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบ 
อลูซิงค์ พร้อมกรุฉนวนกันความร้อน 
- ปรับปรุงพื้นภายในอาคารพร้อมตีเส้น 
- ก่อสร้างที่นั่งคนดู 
- ปรับปรุงผนังพร้อมทาสีอาคาร 
 

5,000,000   

 

กองการศึกษา 
ร.ร ท. 4 

 

9 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงาน
ครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัด
การศึกษาของเทศบาล ระดับเทศบาล,
ระดับเขตการศึกษา,ระดับภาคและ
ระดับประเทศ ฯลฯ 

100,000    กอง
การศึกษา 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาด
ของโรคโค
วิด-19 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๖๐ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

10 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานที่ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานที่ เช่น การจัดกิจกรรม การอบรม  

200,000    กอง
การศึกษา 

 

 

รวม 10  โครงการ  62,362,164 53,643,904.54     
 

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลุ่มโรงเรียน
ระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
 

200,000    กองการศึกษา 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาด
ของโรคโค
วิด-19 

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ - จัดงานวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชนทั้ง
ในและนอกสถานศึกษาในเขตเทศบาล 
 

300,000    กองการศึกษา
งานกิจกรรมเด็ก

และเยาวชน 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาด
ของโรคโค
วิด-19 

3 โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 

-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 
จ านวน 4 โรงเรียน 

รายได้
สถานศึกษา 

   กองการศึกษา 
(รายได้สถานศึกษา) 

 

รวม 3  โครงการ  500,000      



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี 
 

- จัดงานรัฐพิธีในวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
- จัดกิจกรรมเพ่ือถวายความอาลัยหรือ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 
- จัดเตรียมพิธีรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุ
วงค์ 
- ท าบุญเลี้ยงพระ 
 

100,000 
โอนเพิ่ม 

100,000 

140,000   ส านักปลัดฯ 
งานรัฐพิธี 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาดของ
โรคโควิด-
19 

2 โครงการวันเทศบาล - จัดกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ท าความสะอาดอาคารสถานที่ 
- จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์สามัคคีระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
- จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
เทศบาลในจังหวัดลพบุรี 
- เพ่ือส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
และประชาชน 
  

600,000    ส านักปลัดฯ 
งานธุรการ 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาดของ
โรคโควิด-
19 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๖๒ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานในประเทศและต่างประเทศ 
 

- จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานใน
ประเทศและต่างประเทศให้แก่ผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง 
 

1,500,000 
 

   ส านักปลัดฯ 
งานการ

เจ้าหน้าที่ 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาดของ
โรคโควิด-
19 

4 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล 

- จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และข้อสั่งการต่าง ๆ  
 

1,500,000 1,213,472.91   
 

ส านักปลัดฯ  

5 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ
อเนกประสงค์พร้อมรางยูระบายน้ า
หลังอาคารส านักงานเทศบาลเมือง
ลพบุรี 

- รื้อถอนพื้นเดิมและฐานรากของเดิม 
- ก่อสร้างรางยู คสล. 
- ก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 ม. 
 

1,360,000 1,340,000       ส านักปลัดฯ 
 

 

6 โครงการปรับปรุงผนังกระจก
อลูมิเนียมบ้านแฝดทรงไทยหน้า
ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี 

- ปรับปรุงผนังกระจกอลูมิเนียมบ้านแฝด
ทรงไทยหน้าส านักงานเทศบาลเมือง
ลพบุรี (ทั้ง 4 ด้านของอาคาร) 
 

125,000 124,200   ส านักปลัดฯ 
 

 

รวม 6  โครงการ  5,285,000 2,817,672.91     
 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๖๓ 

4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

- จัดกิจกรรมงานวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
- จัดกิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์
 

900,000    ส านักปลัดฯ 
งานรักษาความ

สงบฯ 

เนื่องจาก
การแพร่
ระบาดของ
โรคโควิด-
19 

รวม 1  โครงการ  900,000      
 
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 

- จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนร่วมกับ
หน่วยงานภายในเทศบาลและหน่วยงาน
ภายนอกเทศบาลในการให้บริการประชาชน
และรับทราบปัญหาข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ของประชาชน 
 

600,000 596,880   กองสวัสดิการฯ  

2 โครงการจัดท าเวทีประชาคม - จัดประชุมสัมมนาประชาชนหรือชุมชนใน
เขตเทศบาลในการแสดงความคิดเห็นการ
ให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนและชุมชน 
 

10,000    กองสวัสดิการฯ  

รวม 2  โครงการ  610,000 596,880     
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4.4 แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการวันก่อตั้งประปาเทศบาล
เมืองลพบุรี 
 

- ท าบุญเลี้ยงพระ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและท า
ความสะอาดสถานที่ 
- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการประปา
เทศบาลเมืองลพบุรี 
 

35,000 28,500 
 

  กองการประปา  

2 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง 
สถานธนานุบาลของ อปท. 
 

- ท าบุญเลี้ยงพระ 
- จัดกิจกรรมเพ่ือร าลึกถึงวันก่อตั้งสถาน 
ธนานุบาล 
 

35,000    สถานธนานุบาล  

รวม 2  โครงการ  70,000 28,500     
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

(บัญชีครุภัณฑ์) 
 

ล าดับ แผนงาน ประเภท ชื่อครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2564 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงาน

ครัว 

ถังน้ าร้อนไฟฟ้า ขนาด 22.5 ลิตร 27,000 27,000   ส านักปลัดฯ  

2 งานรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เพ่ิมแผน ครั้งที่ 3) 10,000,000 9,940,000   ส านักปลัดฯ 
งานเทศกิจ 

 

3 งานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 4,400,000 4,382,100   กองสาธารณสุข  

4 งานการพาณิชย์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เก้าอ้ีพักคอย 12,600 12,600   กองการประปา 
 

 

รวม 4  ครุภัณฑ์ 14,439,600 14,361,700     
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แบบท่ี 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

๑๐ 8 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนัน่เองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว ้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 
 

๑๐ 8 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่ง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  
 

๑๐ 9 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  
 

๑๐ 8 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

๖๐ 
(๕) 

 
4 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(๕) 5 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(๕) 5 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
คน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

(๕) 5 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙  (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัตใิห้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 
(๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 5 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอด
และขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(๕) 5 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy)  (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (๔) ความเหลื่อมล้ าใน
การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 5 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโคร งการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน  
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
 

(๕) 4 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งทีไ่ด้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 
 

(๕) 4 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๖๙ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ก ารได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจ นและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 4 

รวมคะแนน 100 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๗๐ 

แบบท่ี 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  
แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System(PPMS) 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองลพบุรี 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองลพบุรี  
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 หมวด 1 ข้อ 7 และข้อ 8 

งานนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1. ค าสั่งเทศบาลเมืองลพบุรี      
ที่ 182/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ลพบุรี 
ลงวันที่ 7 เดือนมิถุนายน2564 
 

5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๗๑ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองลพบุรี 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี 
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 9  
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 6 
 

งานนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

ค าสั่งเทศบาลเมืองลพบุรี          
ที่  183/๒๕64 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองลพบุรี 
ลงวันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2564 

5 5 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองลพบุรี 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
เมืองลพบุรี 
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6 ข้อ 28 

งานนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

ค าสั่งเทศบาลเมืองลพบุรี         
ที่  184/๒๕64 
เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ลพบุรี 
ลงวันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2564 

5 5 

 
 

 
 
 
 
 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๗๒ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองลพบุรีจัดประชุม
ประชาคมระดับชุมชน/ระดับ
เมือง 
กรณีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การเพ่ิมเติม  การเปลี่ยนแปลง 
และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการ
ประชุมประชาคมระดับชุมชน /ระดับเมือง 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.2/ว0600  
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559  
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560  
 

งานนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1. รายงานการประชุมประชาคม
ระดับชุมชน/ระดับเมือง 
2. รายละเอียดโครงการ/ความ
ต้องการของประชาชนที่ได้จาก
การประชุมประชาคม 
 

10 9 

 
 
 
 
 
 
 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๗๓ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

5 คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ลพบุรี 
เพ่ือจัดท า (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
กรณีท่ีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การเพ่ิมเติม  การเปลี่ยนแปลง 
และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 

1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  
เพื่อจัดท า (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น   
กรณีท่ีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การเพ่ิมเติม   
การเปลี่ยนแปลง  และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. ยกร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) 
 

งานนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1. รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา เทศบาลเมือง
ลพบุรี 
เพ่ือจัดท า (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  การเพ่ิมเติม   
การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
2. (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามแบบ เช่น  
ผ.01 , ผ.02 , ผ.02-1 , ผ.03 
   

20 18 

 
 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๗๔ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

6 คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมือง
ลพบุรีเพ่ือพิจารณา  
(ร่าง)  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อ
พิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีที่
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การเพ่ิมเติม   
การเปลี่ยนแปลง  และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

งานนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 

10 19 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๗๕ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

7 ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมประกาศใหป้ระชาชน
ทราบ แล้วแต่กรณี 

1. ผู้บริหารลงนามประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
  

งานนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี   
การประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๗๖ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

8 แผนการด าเนินงานประจ าปี 
 

1. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี 

 เพื่อจัดท า(ร่าง)แผนการด าเนินงาน  
 ประจ าปี   
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองลพบุรี 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อ
เห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปี   
3. ประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปี 
4. แจ้งสภาเทศบาลเมืองลพบุรี 
เพ่ือทราบ  (แล้วแต่กรณี) 
5. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 

งานนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมือง 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองลพบุรี 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี 
3. ประกาศใช้แผนด าเนินงาน 
ประจ าปี 
4. รายงานการประชุมสภา 
เทศบาลเมืองลพบุรี 
 
 

10 9 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๗๗ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 

9 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

1. ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองลพบุรี  
ปีละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินผลแผนพัฒนา 
ทางด้านยุทธศาสตร์และโครงการ 
2. รวมรวมเอกสารประกอบการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
(เดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี) 
3. ผู้บริหารประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผน 
4. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อทราบ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
5. แจ้งให้สภาเทศบาลเมืองลพบุรี 
ทราบการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
6. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

งานนโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล
เมืองลพบุรี 
ปีละ 2 ครั้ง 
2. ข้อมูลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
3. ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
4. รายงานการประชุมสภา
เทศบาลเมืองลพบุรีทราบการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
 
 

20 17 
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งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี หน้า ๗๘ 

  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จ าเป็นต้องมกีารวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น   ในระดับ
ชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  และเขต อปท .ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี ความ
เข้มแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความ
อ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นอย่างไร 
โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี  

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบั นและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
เทศบาลเมืองลพบุรี   ที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองลพบุรีตัวเมืองจะเป็นแนวยาวตามทิศตะวันออก

และทิศตะวันตก  โดยพื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็นเนินสูง แล ะลาดมาทางทิศตะวันตก  ซึ่งเป็นที่ลุ่ม  มีแม่น้ าลพบุรีและ        

ล าคลองไหลผ่าน   พ้ืนที่รอบ  ๆ ตัวเมืองส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส าหรับที่พั กอาศัย  พาณิชยกรรมและเกษตรกรรม  จึงท าให้

SWOT  Analysis 

 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 
จุดแข็ง 

W = Weah 
จุดอ่อน 

SWOT  
ประเด็น 

O = Opportunity 
โอกาส 

T = Threat 
อุปสรรค 



 

งานนโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี หน้า ๗๙ 

  

  

  

เทศบาลเมืองลพบุรีมีศักยภาพที่จะพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรีให้มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน โดยได้ด า เนินการวิเคราะห์
ข้อมูล  ดังต่อไปนี้  
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 

1. การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

จุดแข็ง (Strength) 
 

  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินภารกิจเพ่ือ แก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

  คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีได้รับการเลือกตั้งมีความเป็นเอกภาพในการ 
บริหารงาน 

  เป็นองค์กรหลักที่ได้รับมอบหมายภารกิจส าคัญจากจังหวัดและเป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดใน 
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาของประชาชน 

  มีการก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์กรอย่างชัดเจน คลอบคลุมภารกิจทุกด้าน 
  มีการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานเป็นปัจจัยส่งเสริม 

ต่อการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนและการด าเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเน้นให้พนักงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิ 

บาลเป็นหัวใจในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
  เป็นเทศบาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
  คณะผู้บริหารเน้นนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชน ทราบอย่างต่อเนื่อง  

และสม่ าเสมอ หลากหลายช่องทางสามารถติดตามตรวจสอบภารกิจของเทศบาลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดอ่อน  (Weakness) 
 

  ลักษณะของภารกิจกว้างขวางท าให้บางภารกิจไม่ชัดเจนในด้านขอบเขตอ านาจหน้าที่  วิธีปฏิบัติ   
ซึ่งท าให้เกิดการทับซ้อนทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร  

  งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอ  หรือทันทีท่ีประชาชนต้องการ 

  เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแส 
โลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกระท าได้ยาก  

  บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความรู้ความสามารถ  ทางด้านเทคนิควิชาใหม่ๆ ส าหรับใช้ในการ 
ปฏิบัติงานท าให้เสียโอกาสในการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ  

  การจัดเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ ของเทศบาลยังไม่เป็นระบบเนื่องจากขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย 
  เป็นหน่วยงานใหญ่มีบุคลากรจ านวนมากมีส่วนงานกระจายอยู่หลายแห่ง  ท าให้มีความยุ่งยากใน 

การบริหารจัดการ 
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โอกาส  (Opportunity) 
 

  นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติ ม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2549  ก าหนดบ ทบาท  ภารกิจ  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับระบบการบริหารเพ่ือรองรับภารกิจถ่ายโอน  

  เขตเทศบาลเมืองลพบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน  เช่น  พระ 
นารายณ์ราชนิเวศน์ ,พระปรางค์สามยอด ,ศาลพระกาฬ ,บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์ ),พระท่ีนั่งไกรสรสีหราชฯ 
และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวได้สะดวก   

  ท าเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งการศึกษาและธุรกิจการบริการด้านต่างๆ การเดินทาง 
ระหว่างกรุงเทพฯ - ลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง สะดวกและรวดเร็ว 

  มีสถาบันการศึกษาอยู่ในพื้นท่ีเป็นจ านวนมากและมีการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น 
  ไม่มีการแทรกแซงทางการเมือง 

 

ข้อจ ากัด / อุปสรรค / ส่ิงคุกคาม  (Threat) 

  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี   มีขนาดจ ากัดและส่วนใหญ่เป็นเขตโบราณสถานและ  เขตพ้ืนที่ 
ของทหาร และไม่สามารถขยายเขตพ้ืนที่เพ่ือรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองและการท าธุรกิจการค้าได้ท าให้
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมือง  

  ระเบียบ กฎหมายท าให้มีข้ันตอนการปฏิบัติมากเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพ่ือ แก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

  สังคมเจริญขึ้นประชาชนให้ความส าคัญกับวัตถุนิยมมากข้ึน 
  ประชาชนในชุมชนมีลักษณะเป็นสังคมเมืองขาดจิตส านึกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีส่วน 

ร่วมทางการบริหารมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง 
  การบังคับกฎหมายยังไม่เคร่งครัด  ประชาชนขาดระเบียบวินัยและการให้ความร่วมมือ 
  วิถีชีวิตของสังคมเมืองท าให้สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยว  ความสัมพันธ์ใน 

ชุมชนและสังคมมีความอ่อนแอลงเป็นอย่างมาก 
  จ านวนลิงในเขตเมืองมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้เกิดปัญหาความสะอาดและโรคติดต่อบาง 

ชนิดได้ 
  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วม  การตรวจสอบและ 

ติดตามการด าเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี 
  ปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาสังคมด้าน 

อ่ืน ๆ ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 
  การบริหารงานเชิงบูรณาการช่วยเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรและการให้บริการ 

สาธารณะแก่ประชาชน 
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2. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

1.  ถนนและทางเท้า  เขตเทศบาลมีพ้ืนที่  ๖.8๕ ตารางกิโลเมตร มีที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเป็นศูนย์กลาง 
การค้า เศรษฐกิจและการศึกษาฯ แต่มีพ้ืนที่ผิวจราจรจ ากัดไม่เพียงพอต่อการสัญจรของประชาชน  ถนนสายต่างๆการ
ก่อสร้างปรับปรุงเรียบร้อยแล้วแต่มีการช ารุดเนื่องจากมีการขุดเจาะทางเท้า  เพ่ือติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้า แล้ว
ด าเนินการซ่อมแซมไม่ดีเหมือนเดิมท าให้ทางเท้าช ารุด ถนนบางสายมีพื้นที่จ ากัดไม่สามารถก่อสร้างทางเท้าได้ท าให้การ
สัญจรไปมาล าบาก 

2. ระบบระบายน้ า  ถนนบางสายที่ก่อสร้างมานานท่อระบายน้ ามีขนาดเล็กข้อจ ากัดด้วยพื้นที่การ 
ก่อสร้างท าให้ไม่สามารถระบายน้ าได้ทันในช่วงที่ มีฝนตกหนัก ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน ประชาชนเททิ้งเศษอาหารและ
ขยะลงในท่อระบายน้ า ท าให้ท่อระบายน้ ามีกลิ่นเหม็นและอุดตัน 

3. การจราจรติดขัด  เทศบาลเมืองลพบุรีเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด  มีการขยายตัวด้าน 
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  จ านวนรถมีมากขึ้น  แต่ขนาดผิว จราจรมีเท่าเดิมท าให้ปริมาณการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนมี
สัดส่วนเพิ่มมากขึ้นการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  มีการจราจรคับคั่ง 
ติดขัด ในถนนสายหลัก บริเวณตลาดสด และหน้าสถานศึกษาต่าง ๆ ประชาชนบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการจราจร
และเทศบัญญัติฯ ของเทศบาลท าให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและอุบัติเหตุบนเส้นทางจราจร 

4. สายไฟฟ้าสาธารณะและสายเคเบิ้ลทีวี  สายโทรศัพท์และสายไฟฟ้าสาธารณะและ ไฟฟ้าสาธารณะ 
ตามถนน ตรอก ซอย ไม่เป็นระเบียบ มีการช ารุดเสียหายบ่อย และรกรุงรังจากการห้อยโหน ซุกซนของลิง  

5. ประปา  คุณภาพน้ าประปาขุ่นในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปาท าให้ 
การบริการน้ าไม่เพียงพอ 

 

ด้านการศึกษา 

  1.  นักเรียนเทศบาลส่วนใหญ่มาจากครอบครัวในชุมชนเมืองที่มีสภาพแออัดและมีความเป็นอยู่ยากจน  
บางครอบครัวพ่อแม่ไปท างานต่างจังหวัดต้องอยู่กับปู่-ย่า  ตา-ยาย ซึ่งท าให้นักเรียนขาดความเอาใจใส่ดูแลที่ดีจาก
ครอบครัว 
  2.  สภาพแวดล้อมทางโรงเรียนเป็นชุมชนเมือง  การด ารงชีวิตเปลี่ยนแปลงการได้มาซึ่งสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เพ่ิมมากข้ึน  มีสิ่งยั่วยุล่อตาล่อใจอาจท าให้เด็กหลงทางผิดได้  

3.  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้เด็กและเยาชนใช้ 
เครื่องมือสื่อสารทางเทคโนโลยีไม่เหมาะสม  การรับเอาวัฒนธรรมจากที่ต่าง ๆ ท าให้พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
เบี่ยงเบนท าให้เกิดปัญหาด้านสังคมมากขึ้น 
  4.  จากการเปิดประชาคมอาเซียน  จึงจ าเป็นต้องเน้นให้เด็กและเยาวชนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
สื่อสารให้คล่องมากขึ้น 
 

ด้านการสาธารณสุข 
1. งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกด้าน  
2. ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ท าให้ไม่สามารถให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนได้ครบถ้วนทุกด้าน  
3. ประชาชนขาดจิตส านึกในการสร้างเสริมสุขภาพให้ตนเองและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนไม่ 

เอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
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ด้านเศรษฐกิจ 

1. ประชาชนได้รับผลประทบจากปัญหาค่าครองชีพสูง เนื่องมาจากราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคมีราคาแพง   
2. ประชาชนที่มีงานท ายังไม่มีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ ประชาชนบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
3. ประชาชนได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนน้อยและยังไม่มีกระบวนการการช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงาน 
4. ประชาชนบางส่วนหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้แก่ท้องถิ่น 
5. ขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาแนะน าการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

 

ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
 

1. ประชาชนในชุมชนขาดความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. คุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่ดีเท่าที่ควร  สภาพแวดล้อมในชุมชนแออัดและเสื่อมโทรม  
3. ประชาชนในชุมชนขาดจิตส านึกในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
4. การรวมกลุ่มของประชาชนมีน้อยไม่ต่อเนื่องและท่ัวถึง 
5. ขาดกระบวนการร่วมคิดร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ในชุมชนของตนเอง  
6. ทัศนคติ ความเข้าใจของชุมชนต่อการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมีน้อย  
7. ขาดผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ 

 

ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และ  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. การแพร่ขยายของวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับ 
การสืบสาน สืบทอดจากคนรุ่นหลัง 

2. การเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น แต่ละภาคส่วนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 

ด้านการท่องเที่ยว 
 

1. การให้บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล/สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ป้ายชี้ทาง และ 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไม่ได้มาตรฐาน 

2. ขาดการอ านวยความสะดวกในการจัดระบบการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดและ 
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ครบวงจร 

3. แหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานหลายแห่งมีสภาพเสื่อมโทรมขาดการดูแลรักษา 
4. การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวกระท าได้ยากและขาดความต่อเนื่อง 

ด้านสังคมและสภาวะสิ่งแวดล้อม 

1. การเมืองระดับประเทศไม่เสถียรภาพท าให้  การด าเนินการตามนโยบายขาดการต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
2. สภาวะทางสังคมของชุมชนอ่อนแอลง  เป็นชุมชนซึ่งอยู่ใกล้ตัวจังหวัดและมีความทันสมัยของ 

เทคโนโลยี เข้ามาท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม  และหันไปนิยมทางด้านวัตถุ แบบ
ต่างชาติมากข้ึน  ท าให้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจชุมชนและสังคมดั้งเดิม  

3. ชุมชนแออัด  การเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การศึกษาและเศรษฐกิจ ประชาชนต่างถิ่นจึงอพยพ 
เคลื่อนย้ายเข้ามาหางานท าและอยู่อาศัยจ านวนมาก เป็นเหตุให้เกิดการบุกรุกท่ีสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน ก่อ ให้เกิดปัญหา
ชุมชนแออัด มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย และจิตใจ เด็กปฐมวัยขาดความ
เตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
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4. ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและปัญหาสิ่งแวดล้อม  สภาพภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมืองลพบุรี 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตอนุรักษ์โ บราณสถาน แต่การขยายตัวของเขตเมืองท าให้ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน 
สภาพล าคลองมีน้ าเน่าเสีย  ส่งกลิ่นเหม็น มีตะไคร่น้ าเป็นสีเขียว มีขยะ ผักตบชวาและวัชพืช ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาด
จิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ล าคลองและแม่น้ าสกปรกจากการปล่อยน้ าเสียและการทิ้ งขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน 
ชุมชน สถานประกอบการ ซึ่งน้ าที่ปล่อยลงสู่ล าคลองและแม่น้ ายังไม่ได้บ าบัดถูกปล่อยลงสู่แม่น้ าล าคลอง  ปัญหาปริมาณ
ขยะและมลพิษทางอากาศมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
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ส่วนที่ 4 
 

สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

  การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผน พัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงาน
ทุกๆครัง้ หลังจากท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน พัฒนาแล้ว จ านวน 18 รายการ ซึ่ง เทศบาลเมือง
ลพบุรีด าเนินการ จ านวน 18 รายการ (รายละเอียดหน้า 32) 
แบบท่ี 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ โดยให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของ เทศบาลเมืองลพบุรี  ทั้งในภาพรวม และแยกแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลเมือง และ
กลุ่มเป้าหมายในการประเมินแบ่งเป็น 6 ช่วงอายุ  (รายละเอียดหน้า 33-35) 
แบบท่ี 4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์          
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบรายงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810 .3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด  เพ่ือติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รายละเอียดหน้า 36-38) 
แบบท่ี 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบ รายงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810 .3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด  เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รายละเอียดหน้า 66-69) 
แบบท่ี 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลพบุรี 
งานนโยบายและแผน เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการ
พิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะน าไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัด 
ดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (รายละเอียดหน้า 70-77) 
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การวัดผลในเชิงปริมาณ 
 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวั ตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา ท้องถิ่น  5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ                  
รายงานผลการด าเนินงานทุก  ๆ หกเดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม  – กันยายน                 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองลพบุรี  พ.ศ.  2561  - 256 5  ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์   เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564   มีจ านวน โครงการทั้งสิ้น  82  โครงการ  โครงการที่ด าเนิน ด าเนินการแล้วเสร็จ
จ านวน  58   โค รงการ  โครงการ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  24   โครง การ  งบประมาณท่ีใ ช้ไป  ทั้งสิ้น   
147,117,488.45  บาท  (รายละเอียดหน้า 39-40) 

ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  คณะท างานได้รวบรวมข้อมูลโครงการและการ 
เบิกจ่ายเพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณา (รายละเอียดหน้า 41-65)  
 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

 2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
  (2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น  
  (3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ
บางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
 2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรให้ความส าคัญในทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  ไม่ควรให้
ความส าคัญด้านในด้านหนึ่ง 
  (2) การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
  (4) เทศบาลเมืองลพบุรีควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน
ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

http://www.dla.go.th/
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรามเดโช ปี พ.ศ. 2564 
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้้า ซอยเทพสตรี 2 (หลังสถานีต้ารวจภูธรจังหวัดลพบุรี)  
ปี พ.ศ. 2564 
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบวงเวียนศรีสุริโยทัย 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ซอยหลังประกันสังคม 
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนรามเดโช ซอย 6 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 

แผนสาธารณสุข 

โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในส้านักงานและนอกส้านักงาน ปี พ.ศ. 2564 

  

 

 

 
 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลพบุรี ปี พ.ศ.  2564 
         

    
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระประณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี  ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

แผนงานงบกลาง 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตลาดและโต้รุ่งเทศบาลเมืองลพบุรี ปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณคุณภาพด้านสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ปี พ.ศ. 2564 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการเทศบาลพบประชาชน  ปี พ.ศ. 2564 

 


