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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ การ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี     

 
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองลพบุรี   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมือง
ลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ .ศ. ๒๕61 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) ขึ้น  
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ นายก เทศมนตรีเมืองลพบุรีทราบ  คณะกรรมการ ฯ      
หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนา เทศบาลเมือง
ลพบุรี  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
 

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

   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา 287 วรรค  3  บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย
และผลการ ด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ ปี  
และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมา ณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง  ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ
บ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุ
เปูาหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่าง  ๆ มา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

ดังนั้น  การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่ สุดส าหรับอนาคต   เพ่ือให้องค์ก รบรรลุผลที่ปรารถนา   จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น     
ได้ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงป ระสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล ” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง         
แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม ” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ      
มา เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน        
ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ ด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงาน
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ด้านต่าง ๆ  เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่าง  ๆ  การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย การติดตาม
ดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง  ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับ ปรุงการด าเนินงานโดยส่วน
ใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้
เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิ ดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความ
จ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบก
รับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพ นักงาน ชั่วคราว         
(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงาน
เต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ี
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล ” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับ ปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต 
หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น
ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่    อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใ จต่อไป นอกจากนี้
การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่ าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่าง  ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและท่ีได้
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ เปูาหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบ        
ไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลเมืองลพบุรี จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขอ ง
เทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕61 ถึงเดือนกันยายน พ .ศ.
๒๕๖2) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 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 และคณะกรรมกา รพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
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รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 
 
 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิน      
ทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลกา รปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร  ว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง      
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการ              
ของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่ การตรวจสอบเพื่อการจับผิด       
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด า เนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและส ภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การ
ประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับ
หรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒน าท้องถิ่น   และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  
องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืน  ๆ  และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   

 
 

 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา

ท้องถิ่น   และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมา ณรายจ่ายเพิ่มเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืน ๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การน าแผนไ ปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระ เบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององ ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็น กรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

 ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ
ที่จะให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงิน
สะสม หรือเงินกู้ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศ ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่าง  ๆ  ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ื อน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ  ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก
ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ 
งานต่าง  ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบ
ด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอ บพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ ดีขึ้น  ตั้งรับ   
และรอโอกาสและสุดท้ ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ        
งานต่าง  ๆ พร้อมการปรับป รุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้ องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ งยืน เป็ นไปตาม
เปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

 
   

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

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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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 าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน     

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙   
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙(๒)   
ขั้นตอนที่ ๔    

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้ องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 

3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี  ดังนี้   

4.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังนี้ 
 แบบที ่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  ซึ่งการประ เมิน
ความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ เทศบาล ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังนี้ 
  แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบ ที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

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

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด 
  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 5 แนวทางการพิจา รณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดั บการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกา รไปปฏิบัติ เป็น
ต้น 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่ มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

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

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

๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบ ผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ 
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนั บสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่าง ๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง หรือจะต้อง
ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างข วางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้อง กับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขัน
กันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก  ก็ควรยกเลิก  

 
 
 
 
 
 

5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมิลผล 
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       คณะ1.  นายนิติธร  เดชรังสฤษฏ์         ประธานกรรมการ 
        สมาชิกสภาเทศบาล 

 2.   นายมนตรี  เซียงหลิว   กรรมการ 
   สมาชิกสภาเทศบาล 
   3.  นายอุดม  ชัยชนะพานิช   กรรมการ  
   สมาชิกสภาเทศบาล     
   4.  นายจ าเนียร   เสาศิริ    กรรมการ  

ผู้แทนประชาคม 
  5.  นายกฤษณ์  ปั้นงา    กรรมการ 
   ผู้แทนประชาคม 
   6.  ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี    กรรมการ 
   ผู้แทนหน่วยงานฯ 

 ๗.  นางสาววิรัชฎาพร  ภาคากิจ   กรรมการ 
 ผู้แทนหน่วยงานฯ 

   8.  นางลัดดา เกตุยา    กรรมการ   
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   9.  นายธนัท จันทร์เจริญ   กรรมการ   
   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  10.  นางสาวพิมพ์กมน  ชลนทีสวัสดิ์  กรรมการ/และเลขานุการ 
       ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
ะประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี 
 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี 
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ส่วนที่ 2 
 

การติดตามและประเมินผล 
 
 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 

วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองลพบุรี 
  “ลพบุรีเมืองสะอาด น่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม” 
 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
พันธกิจ  สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของเมือง 
เป้าประสงค์  มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและสามารถรองรับการขยายตัวของเมือง  
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์   1. จ านวนถนนทางเท้าและท่อระบายน้ าในเขตเทศบาลได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น  
        2. ประชาชนมีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด/คุณภาพ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1  ปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสร้าง 
      พ้ืนฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
      สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ 
      อย่างยั่งยืน 

- พ้ืนผิวจราจร ทางเท้าและท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล
เพ่ิมข้ึน 
- การก่อสร้างวางท่อประปาและท่อเมนรองประปาเพ่ิมข้ึน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 
พันธกิจ    
 1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม 
 2.  บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ 
เป้าประสงค์    
1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความม่ันคง ปลอดภัย 
2.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. อัตราการปุวยด้วยโรคที่ส าคัญ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ลดลง 
 2. คุณภาพน้ าในล าคลองและภาวะมลพิษในอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด/คุณภาพ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
2.1 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ 
      ประชาชนทั้งด้านร่างกาย  
      จิตใจ อารมณ์และสังคม 

- จ านวนโครงการที่จัดท าส าหรับพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน คนพิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์ ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

2.2 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

-  จ านวนโครงการที่จัดท าเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ 
   ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  จ านวนโครงการที่จัดท าเพ่ือรักษาความปลอดภัยใน 
   ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ 
      วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จ านวนโครงการที่จัดท าเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.4 ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มี 
      คุณภาพและน่าอยู่ 

- จ านวนสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  ส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการดูแลรักษา 
- ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 
- จ านวนคู คลองท่ีได้รับการขุดลอก 

          

ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ 
พันธกิจ        จัดการศึกษาตามความพร้อม ความเหมาะสมของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ได้รับการ  
                  พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
เป้าประสงค์   การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลมีคุณภาพและมาตรฐาน  
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด/คุณภาพ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาการศึกษาให้เป็นศูนย์กลาง 
      การศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
      ตามเกณฑ์การศึกษา 

- โรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการประเมินและได้รับการ 
  รับรองจากการประเมินภายนอก (สมศ.) ในระดับดีมากเพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละของนักเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
- จ านวนครั้งที่จัดประชุม อบรม และสัมมนาบุคลากรทาง 
  การศึกษา 

3.2 ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้าน 
      ดนตรี กีฬา กิจกรรมนันทนาการ 
      และมีค่านิยม วัฒนธรรมที่ดีงาม  
      สามารถปรับตัวการเปลี่ยนแปลง 
      ของกระแสสังคมได้ 
 

- จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา และ 
   กิจกรรมนันทนาการ 
- งบประมาณท่ีจัดสรรด้านการจัดกิจกรรม ดนตรี กีฬา 
  และนันทนาการ 
- ประเภทกีฬาที่จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน  
  อปท. และรางวัลที่ได้รับ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
พันธกิจ   บริหารจัดการ โดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใส ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ 
             และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชน 
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เป้าประสงค์   ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของ  
                  ประชาชนในทุกด้าน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  ประชาชนได้รับความพึงพอใจและการให้บริการสาธารณะของเทศบาลในระดับดี-ดีมาก 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด/คุณภาพ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
4.1 เสริมสร้างความปรองดองและการ 
      สมานฉันท์ เพื่อให้ประชาชนอยู่ 
      ร่วมกันอย่างมีความสุข 

- จ านวนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
และการสมานฉันท์ 
- จ านวนประชาชนได้รับการปลูกฝังส านึกรักสามัคคีและ
เสริมสร้างความปรองดองและการสมานฉันท์ 

4.2 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน 
      ตามหลักการบริหารจัดการ 
      บ้านเมืองที่ดีและสนับสนุนการ 
      มีส่วนร่วมของประชาชน 

- มีช่องทางในการเผยแพร่ รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 
- จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของเทศบาล 
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ    
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

 

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 
 

เทศบาลเมืองลพบุรี  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.  2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป  

 

เทศบาลเมืองลพบุรี  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)    เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน  2559   โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
๑.การพัฒนา
ด้านระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานให้มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

16 
 

50,157,500 
 

6 40,307,500 6 40,307,5000 5 35,307,500 

๒.การพัฒนา
ด้านสร้าง
คุณภาพและ
สังคมที่ดี
ให้แก่
ประชาชน 

51 1,043,309,850 49 69,479,850 50 80,509,850 49 71,679,850 

๓ . ด้านการ
พัฒนาด้าน
บริหารจัด
การศึกษาให้
มีคุณภาพ 

22 181,145,500 19 177,022,000 19 183,495,500 19 190,510,000 

๔ . ด้านการ
พัฒนาด้าน
บริหาร
จัดการ
เทศบาลตาม
หลักการ
บริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

15 18,315,000 13 14,280,000 12 12,780,000 12 12,780,000 

รวม 104 1,292,927,650 87 301,089,350 87 310,277,350 85 310,277,350 
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 1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
เทศบาลเมืองลพบุรี  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี

การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  79  โครงการ จ านวน  164,028,474  บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ  จ านวน 79  โครงการ  จ านวนเงนิ 164,028,474  บาท และไม่ใช้งบประมาณเบิกจ่าย  สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน   (เพ่ิมเติมแผนฉบับที่ 
1-2) 

11 13,207,500 39 50,683,340 

การพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี
ให้แก่ประชาชน 

38 44,277,100 17 38,714,282 

การพัฒนาบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 18 176,605,300 14 69,401,552 

การพัฒนาบริหารจัดการเทศบาลตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

11 8,025,000 9 
 

5,274,300 
 

รวม 78 242,114,900 79 164,028,474 
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 1.4  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
  

เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญดังนี้ 

 

ล าดับที่ โครงการที่ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

1 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์อัจฉริยะ 

2 โครงการปรับปรุงพื้นและซ่อมแซมฝูาเพดานศาลาประชาคม 

3 โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยโยธาเทพ 

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยพรหมจารย์ 

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนเลียบทางรถไฟ 

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยศรีสุริโยทัย 1 (ช่วงถนนนารายณ์

มหาราช-ถนนนเรศวร) 

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพระปิยะ 3 

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพระปิยะ 2 

10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยไปรษณีย์ 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1,2,3 โรงเรียนเทศบาล 2 

12 โครงการปรับปรุงห้องน้ า-ส้วมผู้บริหารเทศบาลฯ 

13 โครงการปูายเตือนจราจรถนนสราญรมย์ (ช่วงหน้าหน่วยรถขุด) 

14 โครงการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องโสตศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5  

15 โครงการก่อสร้างพ้ืนพร้อมวางท่อระบายน้ าอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาล 3 

16 โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนสราญรมย์ 
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17 โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนเลียบคลองสายบัว 

18 โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนพระลักษณ์ 

19 โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยข้างวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 

20 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เครื่องจักรกล 

21 โครงการปรับปรุงเวทีสวนหนุมานสระแก้ว (เวที ห้องน้ า-ส้วมและห้องเก็บของ) 

22 โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ า-ส้วมสวนราชานุสรณ์ 

23 โครงการก่อสร้างทางเท้าหลัง โรงเรียนเมืองใหม่ฯ 

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยศรีสุริโยทัย 1 (ช่วงตลาดโต้รุ่งสระแก้ว) 

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยศรีสุริโยทัย 1 (ช่วงหน้าสวนสัตว์ลพบุรี) 

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยศรีสุริโยทัย 1 (ช่วงหลัง บ.ข.ส จ.ลพบุรี) 

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยหลังส านักงานประกันสังคม  จ.ลพบุรี 

28 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 3 

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณพ้ืนที่  ศพด. และโรงเรียนเทศบาล 5 

30 โครงการก่อสร้างอาคารฝึกทักษะการเรียนรู้ คสล. 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4  

31 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 4  

32 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงานครู คสล. 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4  

33 โครงการก่อสร้างต่อเติมที่บังตาห้องน้ า โรงเรียนเทศบาล 4 

34 โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนดนตรีไทยอาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล 1 

35 โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมด้านหลังโรงอาหาร,ประตูกระจกอลูมิเนียมฯ โรงเรียนเทศบาล 2 

36 โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ าใต้บันไดอาคาร 1 โรงเรียนเทศบาล 3  

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝูาเพดานชั้น 4 อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาล 4  
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38 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพ้ืนคอนกรีตและหลังคาคลุมด้านหลังโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 5 

39 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยอุตุนิยมวิทยา 

40 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยแว่นฟูา ถนนสราญรมย์ 

41 โครงการติดตั้งปรับปรุงเครื่องหมายจราจร 

42 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า 

43 โครงการเปลี่ยนมาตรวัดน้ าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และสะดวกรวดเร็วต่อการอ่าน 

44 โครงการอุดหนุนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

45 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาและชุมชน 

46 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

47 โครงการให้บริการทันตกรรมในส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี 

48 โครงการส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพเด็กอ่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 

49 โครงการส่งเสริมทันตกรรมสุขภาพในเด็กนักเรียนประถมศึกษา 

50 โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในส านักงานและนอกส านักงาน 

51 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ 

52 โครงการพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี 

53 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญในพื้นที่  

54 โครงการควบคุมพิษสุนัขบ้า 

55 โครงการประดับไฟฟ้าและตกแต่งสถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

56 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ (สวนลิง) 

57 โครงการจัดระเบียบลิง 

58 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ (Big cleaning day) 
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59 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 

60 โครงการส ารวจข้อมูลความส าเร็จพื้นฐาน  (จปฐ.) 

61 โครงการก่อสร้างทางเท้าโรงเรียนเมืองใหม่ 

62 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก 

63 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

64 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

65 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 

66 โครงการวันขึ้นปีใหม่ 

67 โครงการบรรพชาสามเณร 

68 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

69 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

70 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

71 โครงการปกปูองและเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

72 โครงการรัฐพิธี 

73 โครงการวันเทศบาล 

74 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ  

75 โครงการเทศบาลพบประชาชน 

76 โครงการวันก่อตั้งประปาเทศบาลเมืองลพบุรี 

77 โครงการวันที่ระลึกการก่อสร้างสถานธนานุบาลของ  อปท. 

รวม 77   โครงการ 
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โครงการจ่ายจากเงินสะสม 
ล าดับที่ โครงการจ่ายจากเงินสะสม 

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ าบริเวณตลาดสดสระแก้ว 
2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ าพร้อมทางเดินเท้าบริเวณรอบสวนราชานุสรณ์ 
3 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ภายในส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี 
4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าเกาะรอบวงเวียนศริสุริโยทัย 

รวม 4  โครงการ 
 

 
1.5  ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
   พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี มีขนาดจ ากัดและส่วนใหญ่เป็นเขตโบราณสถานและ  เขตพ้ืนที่ของทหาร 

และไม่สามารถขยายเขตพ้ืนที่เพ่ือรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองและการท าธุรกิจการค้าได้ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเมือง  
   ระเบียบ กฎหมายท าให้มีขั้นตอนการปฏิบัติมา กเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพื่อ แก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน 
   การเมืองการปกครองระดับประเทศขาดเสถียรภาพ 
   ประชาชนในชุมชนมีลักษณะเป็นสังคมเมืองขาดจิตส านึกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกั น การมีส่วนร่วม

ทางการบริหาร  มีน้อยและไม่ต่อเนื่อง 
   ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า สินค้าราคาแพง ราคาน้ ามันแพง ค่าครองชีพสูง ท าให้ปัญหาทางเศรษฐกิจและ

สังคมทวีความรุนแรงมากข้ึน   

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 

 ปัญหา 
(๑)  เทศบาลเมืองลพบุรีบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ  75.96  ไม่ถึงร้อยละ  

๑๐๐  ของแผนพัฒนาสี่ปี   
(๒)  เทศบาลเมืองลพบุรีสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ 

ร้อยละ  75.96 ของแผนพัฒนาสี่ปี  
 

 อุปสรรค 
ประชาชนในชุมชนมีลักษณะเป็นสังคมเมืองขาดจิตส านึกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีส่วน

ร่วมทางการบริหาร  มีน้อยและไม่ต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ  
       (๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี     

(๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ ๙๕  ของ 
      แผนพัฒนาสี่ปี   
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 
 

2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  นั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  2548  หมวด 6  ข้อ 29  และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12  ให้
ยกเลิกความใน  (3)  ของข้อ 29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์   
กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2 )  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้ทดแทน  “(3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้ บริหารท้องถิ่นเสนอ   
ต่อสภา ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็น ดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิ บวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี .” และ
ข้อ  13  ให้ยกเลิกความใน  (5)  ของข้อ  30  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาของอ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  “(5)  
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไวเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
  โดย การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของยุทธ ศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565 )  ของ
เทศบาลเมืองลพบุรี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่  12  แผนพัฒนาภาคกลาง  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน   2 แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรีและ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ดังนั้น จึงได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  
2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน พัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
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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) 
 

2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  นั้น จะต้องติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาท้องถิ่นนอกเหนือจากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และจะต้องติดตามและประเมินผล
โครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  2548  
หมวด  6  ข้อ  29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” และข้อ  13  ให้
ยกเลิกความใน (5)  ของข้อ  30  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2  ) พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
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  โดยการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ และผลของการด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนานั้นตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน ประชาชนได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใดและมีการพัฒนาไปในทิศทางใดให้สอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เทศบาลเมืองลพบุรีจึงได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  
2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565) 
 

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 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5  คะแนน 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5  คะแนน 
     5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

5  คะแนน 

     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ป ี 5  คะแนน 
     5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ           สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 

5  คะแนน 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5  คะแนน 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5  คะแนน 
     5.8 โครงการแก้ไขปันหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

5  คะแนน 

     5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5  คะแนน 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5  คะแนน 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

5  คะแนน 

     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5  คะแนน 
รวมคะแนน 100  คะแนน 
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  2.3  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี   ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐ .๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐ .๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐ .3/ว6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน      
๒๕60 เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25611-2564 )ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕
62  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

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

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

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ก าร
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔) ความก้าวหน้า(Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค- บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด             
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   
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๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความ เข้มแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่        
ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการ

พนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิม   
มากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแว ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศ จากมลภาวะ          

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับกา รส่งเสริม

อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม 
และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส า คัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา
และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
สืบไป 

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการไ ด้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่       

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

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่      

มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของ เทศบาล  ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการ
ประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจาก
อะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  
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  2.4   ก าหนดเครื่องมือที่ใช้การติดตามและประเมินผล 
 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบ ก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองในภาพรวม   

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
  แบบท่ี  1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบท่ี  3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบท่ี 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบท่ี 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบท่ี 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลเมืองลพบุรี   ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เทศบาลให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการ
จัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องก าหนดแ นวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประก าศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย   
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   โดยเครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Perpormance Measurement System 

(PPMS))  
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึง

กับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะ
น าไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัด ดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันน าไปสู่การ
พัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป  

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
1.  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.  เพ่ือให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  
1.  ก าหนดตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
2.  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
๓.  ด าเนินการประเมิน 
๔.  สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ต้องไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น         
ในระดับชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้ง อปท .ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการ
ระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น

จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนว ทาง  เช่น  
การวิเครา ะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี  
 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ
เพ่ิมเติม   

 1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

2.   สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
3.   เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4.   เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 

 
 

 

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบ ก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ   

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
  แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.5  แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
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  แบบท่ี  3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 

  แบบท่ี 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศา สตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  แบบท่ี 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  แบบท่ี 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประ เมินผล วิ ธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๑. ระเบียบ ที่ใช้ ในการติดตามและประเมินผล  ระเบียบในการติดตามและปร ะเมินผลแผนพัฒนา  มี
องคป์ระกอบที่ใช้ในการติดตาม  ดังนี้ 

 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลเมืองลพบุรี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3)     
พ.ศ.2561 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 (2) การบันทึกข้อมูลและติดตาม ประเมินผล ในแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด 

 แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่ อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

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

 2. วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
  (1) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (3) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 
การด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  
  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานระยะเวลา 6 เดือน 

(1) เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
(2) เดือนเมษายน 2562 – กันยายน 2562 

http://www.dla.go.th/
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(3) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองลพบุรี ประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

(4) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
(5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
(6) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 3 
 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง 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 าหนดเปูาประสงค์   
12. มีการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น   
13.มีการก าหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   
15.มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
16. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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  a. สรุปผลคะแนนประเมินผลยทุธศาสตร์   
 

แบบที่ 3  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลเมืองลพบุรีในภาพรวม  และในแต่ละยุทธศาสตร์ 

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 ระบุ…………………………. 
 

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

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 25% 75% 0% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 25% 75% 0% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 35.71% 64.29% 0% 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 25% 71.43% 3.57% 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 25% 67.86% 3.57% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 32.14% 67.86% 0% 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 32.14% 67.86% 0% 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 28.57% 71.43% 0% 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 32.14% 67.86% 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 7.61 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.50 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.50 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.43 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.25 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.43 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.46 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.54 

รวม 7.46 
 
 
     ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การสร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.68 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.43 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.54 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.61 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.39 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.68 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.75 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.82 

รวม 7.61 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.46 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.54 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.61 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.54 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.50 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.71 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.57 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.68 

รวม 7.58 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.46 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.68 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.64 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.57 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.61 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.61 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.64 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.71 

รวม 7.62 
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  b. 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 ลักษณะของปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้งฯลฯ 

 
๒๐ 
(๓) 

3 

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

(๒) 2 

 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์
ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร         
การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
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 ปุาไม้ 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 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

4 

 (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 3 

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

 (3) 3 

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 2 

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
ที่อาจส่งผลต่อการด 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) 

9 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม 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 าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 10 

๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละ 
ประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
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
เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว 

(๕) 5 

๓.๙ ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่องโยงองค์รวมที่น 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 าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล          
การด าเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อ  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
 

2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
   ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
   ครั้งที่ 2   ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  2562 – 30 กันยายน 2562 
 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ฉบับเพิ่มเติมฉบับท่ี  2 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – พ.ศ.  2565) 
 

3.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562  

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

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 

18 39.13 8 17.40 20 43.48 46 32.62 

2.การสร้างคุณภาพและสังคมท่ีดี
ให้แก่ประชาชน 

19 37.26 3 5.89 29 56.87 51 36.17 

3.การบริหารจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

12 52.18 - - 11 47.82 23 16.31 

4.การบริหารจัดการเทศบาลตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

13 61.90 2 9.52 6 28.58 21 14.90 

รวม 
62 

190.4
8 

13 32.81 66 
176.7

6 
141 100 
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4.การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2562   

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

32,369,000 3,948,000 36,317,000 

2.การสร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 42,362,000 - 42,362,000 
3.การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 190,779,136 - 190,779,136 
4.การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

5,280,000 - 5,280,000 

รวม 270,680,136  31,628,136 
 

2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-plan 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพื่อให้ก ารด าเนินงานมุ่งสู่เปูาหมาย
ดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
 เพ่ือให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองลพบุรี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  
(ระหว่างเดือ นตุลาคม พ .ศ.  ๒๕61 – เดือนกันยายน พ .ศ.๒๕๖2)  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเปูาหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลเมืองลพบุรี   จึง
ได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖2  ในระบบ    
e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบ   e-plan  ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ส าหรับการ
ติดตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้มีหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ มท 
0815.4/ว4192 ลงวันที่  10  ตุลาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ.2561-2565)  ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (e-Plan)  มีการปรับปรุงระบบเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
ระบบจึงไม่สามารถประมวลผลได้คณะท างานจึงได้รวบรวมข้อมูล  เพ่ือเสนอให้ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรีพิจารณา รายละเอียดตามรายงานสรุปผล ดังนี้ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(แบบที่ใช้แทนระบบ e-Plan) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้คุณภาพและมาตรฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์
(บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย)   

ก่อสร้างหลังคาคลุม โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 27.00 ม.มุงด้วย
หลังคาเหล็กรีดลอน เคลือบอลูซิงค์ บริเวณวงเวียน
ศรีสุริโยทัย 

290,000 286,900   ส านักการช่าง 

2 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์บริเวณซอยข้างสนาม
กีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรี 
 

ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ 
ประกอบด้วย 
1. ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 

30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด 
2. เสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว สูง 

3.00 เมตร จ านวน 10 ตัน 
3. ตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน 10 ตัน 

500,000 495,000   ส านักการช่าง 

3 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์บริเวณซอยหน้าโรง
ภาพยนตร์ลพบุรีเธียร์เตอร์ (เก่า) 
 

ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่า
เซลล์ ประกอบด้วย 
1. ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 

30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด 
2. เสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว สูง 

3.00 เมตร จ านวน 10 ตัน 
3. ตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน 10 ตัน 

500,000 495,000   ส านักการช่าง 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์  (บริเวณซอยศรีปราชญ์
1)   

ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่า
เซลล์ ประกอบด้วย 
1. ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 

30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด 
2. เสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว สูง 

3.00 เมตร จ านวน 10 ตัน 
3. ตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน 10 ตัน 

500,000  500,000  ส านักการช่าง 

5 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์ (บริเวณซอยหลัง     
สนง.  ประกันสังคม) 
 

ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่า
เซลล์ ประกอบด้วย 
1. ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 

30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด 
2. เสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว สูง 

3.00 เมตร จ านวน 10 ตัน 
3. ตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน 10 ตัน 

500,000  500,000  ส านักการช่าง 

6 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์ (บริเวณตลาดสด
เทศบาล)   

ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่า
เซลล์ ประกอบด้วย 
1. ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 

30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด 
2. เสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว สูง 

3.00 เมตร จ านวน 10 ตัน 
3. ตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน 10 ตัน 

 

500,000 495,000   ส านักการช่าง 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

7 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์  (บริเวณถนนคันคลอง 
21 ขวา) 
 

ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่า
เซลล์ ประกอบด้วย 
1. ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 

30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด 
2. เสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว สูง 

3.00 เมตร จ านวน 10 ตัน 
3. ตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน 10 ตัน 

500,000  500,000  ส านักการช่าง 

8 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์ (บริเวณถนนสรศักดิ์หน้า
พระนารายณ์ราชนิเวศน์) 
 

ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่า
เซลล์ ประกอบด้วย 
1. ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 

30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด 
2. เสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว สูง 

3.00 เมตร จ านวน 10 ตัน 
3. ตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน 10 ตัน 

500,000  500,000  ส านักการช่าง 

9 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาส่องสว่าง 
(High Mast) 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างและติดตั้งระบบเสาไฟฟูาส่องสว่าง 
(High Mast) ความสูง 15.00 เมตร วงเวียน
ศรีสุริโยทัย จ านวน 4 จุด ชนิดเสาขึ้นรูปผิว
ลอยลอนลูกฟูก จ านวน 9 ลอน 

2,280,000  2,280,000  ส านักการช่าง 
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ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

10 โครงการก่อสร้างประตูน้ าพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าชุมชนศรีสุริโยทัย   

ก่อสร้างประตูระบายน้ าชุมชนศรีสุริโยทัย  ความ
ยาวประมาณ 8.00 เมตร วางท่อระบายน้ าเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

150,000 150,000   ส านักการช่าง 

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า  ซอยอนุบาลลพบุรี  
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างประมาณ  
7.00 เมตร ยาวประมาณ 295.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรหรือ พื้นที่ไม่น้อย 2,030 ตร.ม. 

3,860,000 3,820,000   ส านักการช่าง 

12 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
ระหว่างซอยพรมจารย์กับซอยโยธาเทพ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างประมาณ 
5.00 เมตร ยาวประมาณ 180.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรหรือ พื้นที่ไม่น้อย 878.00 ตร.
ม. 

1,357,000 1,180,000   ส านักการช่าง 

13 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. 
ระหว่างซอยหลังโรงเรียนบรรจงรัตน์(ถนน
พระโหราธิบด-ีถนนสีดา)  
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างประมาณ 
2.80 เมตร ยาวประมาณ 325.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรหรือ พื้นที่ไม่น้อย 855.00 ตร.
ม. 

915,000 870,000   ส านักการช่าง 

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตซอยโกษาเหล็ก (ถนนรามเดโช-
ถนนชนะสงคราม) 
 

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างประมาณ 
10.00 เมตร ยาวประมาณ 668.00 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,680.00 ตร.ม. 

649,000 639,000   ส านักการช่าง 

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์      
ติกคอนกรีตถนนคันคลอง 21  ขวา  
(ฝั่งซ้าย) 
 

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างประมาณ 
10.00 เมตร ยาวประมาณ 668.00 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,680.00 ตร.ม. 

2,829,000  2,210,000  ส านักการช่าง 



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๗๔ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตถนนปรางค์สามยอด        
(ถนนวิชาเยนทร์-แยกไฟแดง) 
 

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
ประมาณ 12.00-14.50 เมตร ยาวประมาณ 
435.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 5,655.00 ตร.ม. 

2,206,000 2,196,000   ส านักการช่าง 

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตถนนพระยาจ ากัด            
(ถนนสรศักดิ์-ถนนหน้าพระกาฬ)  

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างประมาณ 
9.00 เมตร ยาวประมาณ 275.00 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,475.00 ตร.ม. 

1,048,000 1,038,000   ส านักการช่าง 

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตถนนราชด าเนิน               
(ถนนสรศักดิ์-ถนนพระราม)  

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างประมาณ 
9.00-20.00 เมตร ยาวประมาณ 305.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
4,450.00 ตร.ม. 

1,878,000 1,806,010   ส านักการช่าง 

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตถนนราชด าเนิน              
(ถนนหน้าพระกาฬ-ถนนสรศักดิ์)  
 

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างประมาณ 
9.50-10.50 เมตร ยาวประมาณ 275.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,750.00 ตร.ม. 

1,162,000 1,147,476   ส านักการช่าง 

20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตถนนราชมนู                       
(ข้างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)  
 
 
 

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างประมาณ 
7.00-8.50 เมตร ยาวประมาณ 513.00 
เมตร   หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 4,188.00 ตร.ม. 

1,634,000 1,030,000   ส านักการช่าง 



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๗๕ 

 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตถนนราชมนู                      
(หลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)  

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างประมาณ 
7.00 เมตร ยาวประมาณ 287.00 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,009.00 ตร.ม. 

855,000 822,000   ส านักการช่าง 

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตถนนสรศักดิ์                            
(ถนนประตูชัย – ถนนราชด าเนิน)  

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างประมาณ 
7.00-12.00 เมตร ยาวประมาณ 575.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 5,165.00 ตร.ม. 

2,187,000 1,860,000   ส านักการช่าง 

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตถนนสราญรมย์                     
(สะพาน 7 - ถนนสีดา)  

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างประมาณ 
8.00 เมตร ยาวประมาณ 650.00 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
5,200.00 ตร.ม. 

3,148,000 2,980,000   ส านักการช่าง 

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตถนนหน้าพระกาฬ                   
(ถนนวิชาเยนทร์- วัดพระธาตุ)  

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างประมาณ 
12.00-14.50 เมตร ยาวประมาณ 435.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 5,655.00 ตร.ม. 

3,211,000 3,200,000   ส านักการช่าง 

25 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์ ถนนพระราม                
(ช่วงถนนประตูชัย-ถนนเพทราชา)  
 
 

ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่า
เซลล์ ถนนพระราม (ช่วงถนนประตูชัย-ถนน
เพทราชา) 

500,000  500,000  ส านักการช่าง 



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๗๖ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

26 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์ (บริเวณถนนเพทราชา) 
 

ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่า
เซลล์ ประกอบด้วย 
1. ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 

30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด 
2. เสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว สูง 

3.00 เมตร จ านวน 10 ตัน 
3. ตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน 10 ตัน 

500,000  500,000  ส านักการช่าง 

รวม 26   โครงการ  34,159,000 24,510,386 7,490,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๗๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ด าเนินกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เช่น  ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเด็กนักเรียน
ในสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตเทศบาล 

20,000  20,000  ส านักปลัด 
งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
  

-จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่
และพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

70,000 70,000   ส านักปลัด 
งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

รวม 2  โครงการ  90,000 70,000 20,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๗๘ 

แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี   
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติติยราชนารี 

เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สุนัขและแมวที่ได้รับ
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
เพ่ือก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป 

600,000 
 

130,500 
 

  กองสาธารณสุข 
(งานสัตว์แพทย์) 

2 โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นใน
ส านักงานและนอกส านักงาน   
 

-ให้การรักษาเบื้องต้นในส านักงาน 
-ให้บริการด้านสาธารณสุขตามโครงการ
เทศบาล 

50,000 50,000   กองสาธารณสุข 

3 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองลพบุรีส าหรับด าเนินการตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ต่าง ๆ 

520,000 
เงินอุดหนุน 

520,000 
เงินอุดหนุน 

  กองสาธารณสุข 
(งานส่งเสริม

สุขภาพ) 

4   โครงการปูองกันฟันผุในเด็กเล็ก 0-5 ปี 
ในโรงเรียน  

-ตรวจสุขภาพช่องปาก 
สาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

งบ สปสช.    กองสาธารณสุข  
(งานทันต 
กรรม) 

5 โครงการชุมชนรวมใจดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังผู้
พิการและผู้อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
 
 
 

เพ่ือดูแลสุขภาพและจิตใจผู้ปุวยโรคเรื้อรัง      
ผู้พิการ และผู้อยู่ในภาวะพ่ึงพิงช่วยเหลือ
บรรเทาปัญหาด้านสุขภาพและเตรียมทีม
สุขภาพให้มีศักยภาพในการเยี่ยมบ้าน 

งบ สปสช.    กองสาธารณสุข 



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๗๙ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กนักเรียน
ประถมศึกษา 

-ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน
ประถมศึกษา 

งบ สปสช.    กองสาธารณสุข   
 

7 โครงการเฝูาระวังปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ 
 
 

ด าเนินการปูองกันควบคุมโรคติดต่อให้ได้ตาม
มาตรฐาน งานระบาดวิทยา 

งบ สปสช.    กองสาธารณสุข 

รวม 7    โครงการ  1,170,000 700,500    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๘๐ 

แผนงานสร้างเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 
 

เพ่ือให้สตรีมีความรู้ด้านต่างๆ ให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

100,000 100,000   กองสวัสดิการ 

2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม
ครอบครัวผาสุก 
 

-น าคู่สมรส,เยาวชน,ประชาชน  ในเขตเทศบาล
เข้ารับการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 
 

3,600,000 3,355,000   กองสวัสดิการ 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
 
 

-จัดการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ลพบุรี 

200,000 
 
 

 20,000 
 

 กองสวัสดิการ 

4 โครงการอมรมสร้างจิต สดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ 
 

-จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุ 
-จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ และสอนวิธีการ
ออกก าลังกายแบบที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

50,000  50,000  กองสวัสดิการ 

5  โครงการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน
(จปฐ)   

-ส ารวจปรับปรุงข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานใน
เขตเทศบาลให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมทุก
หลังคาเรือน 

60,000 60,000   กองสวัสดิการ 

รวม 5  โครงการ  4,010,000 3,515,000 70,000   
 
 
 
 
 
 



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๘๑ 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช 
 

- เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 
- เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี 

290,000 290,000   กองการศึกษา 
งานส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
 
 

-จัดงานประเพณีลอยกระทงย้อคยุค  จอมพล 
ป. พิบูลสงคาม เช่น  ขบวนแห่  การประกวด
กระทงประกวดนางนพมาศ  และหนูน้อยนพ
มาศและดนตรีมหรสพต่าง ๆ 

3,200,000 3,659,640   กองการศึกษา 
งานส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
 
 

-จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ เช่น จัด
ขบวนแห่  รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่  จัดแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้านฯ 

200,000 300,000   กองการศึกษา 
งานส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

4 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 
 

จัดท าบุญกิจกรรมและพิธีท าบุญตักบาตรงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 

200,00 299,500   กองการศึกษา 
งานส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

รวม 4   โครงการ  3,890,000 4,549,140    
 
 
 
 



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๘๒ 

แผนงานงบกลาง 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี 

26,483,000 25,765,000   กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี 

4,099,000 3,748,800   กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรค
เอดส์    

-สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวยโรคเอดส์ใน
เขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

90,000 66,000   กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น          
 
 

-ประชากรในเขตเทศบาลทุกกลุ่ม โดยใช้
ฐานข้อมูลประชากรด้านสาธารณสุข
กลุ่มเปูาหมาย  ประกอบด้วย เด็กแรกเกิด -5 
ปี อายุ 6-24 ปี อายุ 25 ปีขึ้นไป 
-ส ารวจกลุ่มเปูาหมาย  
-เยี่ยมบ้านบริการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ
ปูองกันควบคุมโรคในพ้ืนที่รับผิดชอบฯ 

700,000 676,296   กอง
สาธารณสุขฯ 

งาน
ศูนย์บริการ 

รวม 4   โครงการ  31,372,000 30,256,096    
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๘๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  

-สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 

19,809,284 
(โอนเพิ่ม) 
282,500 

19,386,568   กองการศึกษา 
งานโรงเรียน 

2 โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 
 

-เด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 1-6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีและโรงเรียนสังกัด 
สพฐ ล.พ.1  ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีได้
รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน 

17,648,000 17,350,000   กองการศึกษา 
งานโรงเรียน 

3 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
การจัดการศึกษา 

-จัดแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียนและ
ครู  และโรงเรียน 

150,000 
โอนเพิ่ม 

289,000 

421,370   กองการศึกษา 
งานนิเทศ
การศึกษา 

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 

-จัดงานวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งในและ
นอกสถานศึกษาในเขตเทศบาล 

300,000 300,000   กองการศึกษา 
งานกิจกรรมฯ 

5 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานและบุคลากรทางการศึกษา 
 

-จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงาน
ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาให้แก่บุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 

900,000 
โอนเพิ่ม 

850,000 

1,649,530   กองการศึกษา 
งานนิเทศ
การศึกษา 

6 โครงการมอบวุฒิบัตรและ
ประกาศนียบัตร   
 
 

-สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 

50,000 40,000 

  

กองการศึกษา 
งานโรงเรียน 



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๘๔ 

 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

7 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น           
 

ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีเข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและระดับประเทศ 

300,000 280,320 

  

กองการศึกษา 
งานโรงเรียน 

8 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 
3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียน
เทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมือง
ลพบุรี  

ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3ชั้น 12 ห้องเรียน 
จ านวน 1 อาคาร 

12,000,000 12,000,000   กองการศึกษา 
งานโรงเรียน 

9 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูา
และอุปกรณ์โซล่าเซลล์ โรงเรียน
เทศบาล 4 (ระบบสาธิตเทศบาล
เมืองลพบุรี)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่า
เซลล์ โดยท าการ 
1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน 10 ชุด 
2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ ์ขนาด 3 นิ้ว 

สูง 6.00 เมตร จ านวน 10 ตัน โดยใช้ท่อ
เหล็กกลม ขนาด 3 หนาไม่น้อยกว่า 3.2 
มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 

3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ขนาดไม่ต่ า
กว่า 30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด 

500,000 500,000   กองการศึกษา 
งานโรงเรียน 



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๘๕ 

 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 
ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

ก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน
เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 

5,000,000 5,000,000   กองการศึกษา 
งานโรงเรียน 

11 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร คสล. 2 
ชั้น โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิต
เทศบาลเมืองลพบุรี   

ก่อสร้างโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น โรงเรียน
เทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 

5,000,000 4,948,000   กองการศึกษา 
งานโรงเรียน 

12 โครงการก่อสร้างอาคารฝึกทักษะ
การเรียนรู้ คสล. 2 ชั้น โรงเรียน
เทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมือง
ลพบุรี 
 

ก่อสร้างอาคารฝึกทักษะการเรียนรู้ คสล. 2 
ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาล
เมืองลพบุรี 

5,000,000 4,860,000   กองการศึกษา 
งานโรงเรียน 

รวม 12    โครงการ  68,078,784 66,735,788    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๘๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุม
สนามหน้าอาคารส านักงานเทศบาล
เมืองลพบุรี 
 

ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามหน้าอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี มุงด้วยหลังคา
เหล็กรีดลอน (Metal sheet) เคลือบอลูซิ้งค์ 
พ้ืนที่ประมาณ 1,100.00 ตร.ม 

5,000,000  5,000,000  ส านักการช่าง 

2 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์
หน้าอาคารส านักงานเทศบาลเมือง
ลพบุรี 

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี พ้ืนที่ประมาณ 
500.00 ตรม. 

500,000  500,000  ส านักการช่าง 

3 โครงการปรับปรุงประตูเหล็กม้วน  
อาคารเก็บพัสดุภายในเทศบาลเมือง
ลพบุรี 
 

รื้อถอนประตูเหล็กม้วนเดิมที่ช ารุดเสียหายออก 
พร้อมติดตั้งประตูเหล็กม้วนระบบอัตโนมัติ 
ขนาดกว้าง 5.45 เมตร สูง 5.65 เมตร พร้อม
ใบประตูม้วน จ านวน 4 ชุด 

499,000 499,000   ส านักการช่าง 

4 โครงการติดตั้งประตูสแตนเลสใน
เทศบาลเมืองลพบุรี  
 

ติดตั้งประตูสแตนเลสบานพับ ขนาดกว้าง 
9.00 เมตร สูง 0.90 เมตรพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 2 ชุด 

89,800 89,800   ส านักการช่าง 

5 โครงการปูายประชาสัมพันธ์
อิเล็คทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
 

จัดหาปูายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อม
อุปกรณ์เพ่ือติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะของ
เทศบาลและปูายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
จ านวน 4 ปูาย 
 
 

498,000 498,000   กองวิชาการฯ 



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๘๗ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 โครงการจัดงานรัฐพิธี 
 

-จัดงานรัฐพิธีในวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

100,000 
โอนเพิ่ม 

900,000 
 

250,069   ส านักปลัด 
งานรัฐพิธี 

7 โครงการวันเทศบาล 
 

-ท าบุญเลี้ยงพระ 
-จัดกิจกรรมการพัฒนาสิงแวดล้อมและท าความ
สะอาดอาคารสถานที่ 

600,000 600,000   ส านักปลัด 
งานธุรการ 

8 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานในประเทศและต่างประเทศ 
 

-จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศ
และต่างประเทศให้แก่ผู้บริหารเทศบาล 
-สมาชิกเทศบาล 
-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
-เลขานุการนายกเทศมนตรี 
-พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 

1,500,000 
 

756,000   ส านักปลัด 
งานการ
เจ้าหน้าที่ 

9 โครงการปกปูองและเทิดทูนสถาบัน
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 

-จัดกิจกรรมงานวันส าคัญของ ชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
-จัดกิจกรรมปกปูองและเทิดทูน สถาบันชาติ
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

900,000 900,000   ส านักปลัด 
งานรักษา

ความสงบฯ 

รวม 9    โครงการ  10,586,800 3,592,869 5,500,000   



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๘๘ 

 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงบ้านแฝดทรงไทย 
 
 

ปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ที่ช ารุดเสียหาย เช่น ติดตั้ง 
หลังคาเหล็กรีดลอน (metal sheet) เคลือบสี 
ติดตั้งสุขภัณฑ์ ระบบสุขาภิบาลละติดตั้งระบบ
ไฟฟูาฯ 
 

492,000 491,000   ส านักการช่าง 

รวม 1  โครงการ  492,000 491,000    
 
แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาและ
อุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณสวนลิง 
 

ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟูาและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ 
โดยท าการ 

1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จ านวน 10 ชุด 
2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ ์ขนาด 3 

นิ้ว สูง 6.00 เมตร จ านวน 10 ตัน โดย
ใช้ท่อเหล็กกลม ขนาด 3 หนาไม่น้อย
กว่า 3.2 มม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 

3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ขนาดไม่
ต่ ากว่า 30 วัตต์ จ านวน 10 ชุด 

500,000 500,000   ส านักการช่าง 



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๘๙ 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2 โครงการถมดินพร้อมอัดแน่น   
บริเวณสวนลิง  
 

ถมดินพร้อมบดอัดแน่น ลึกประมาณ 1,100 
ตร.ม.  

500,000 500,000   ส านักการช่าง 

3 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ
อเนกประสงค์ ค.ส.ล. บริเวณสวนลิง 
 

ปรับระดับพื้นดินบดอัดแน่น ท าการลงหินคลุก
อัดแน่น เทพ้ืน คสล.หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

2,300,000 2,300,000   ส านักการช่าง 

รวม 3  โครงการ  3,300,000 3,300,000    
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ เป้าหมายของโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้         
ปี 2562 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 

จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนร่วมกับ
หน่วยงานภายในเทศบาลและหน่วยงาน
ภายนอกเทศบาลในการให้บริการประชาชน
และรับทราบปัญหาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของ
ประชาชน 

600,000 596,880   กองสวัสดิการ 

2 โครงการจัดท าเวทีประชาคม 
 

จัดประชุมสัมมนาประชาชนหรือชุมชนในเขต
เทศบาลในการแสดงความคิดเห็น การให้
ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนและชุมชน 

10,000 10,000   กองวิชาการ 
และแผนงาน 

รวม 2  โครงการ  610,000 605,880    



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๙๐ 

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
เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ 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
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพืน้ที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
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 ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐ 8 

 
 
 
 
 



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๙๑ 

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 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(๕) 5 

๕.๔ โครงการมคีวาม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

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

(๕) 5 

๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพฒันา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 
(๔) การรองรับการเชื่องโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) 5 

 
 
 
 



 
 

งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๙๒ 

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 ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชงิเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 5 

๕.๘ โครงการแกไ้ข
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
สอดคล้องกับเปูาหมาย
(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
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 
 

(๕) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑)มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงานตามโครงการ (๒)วัดและ
ประเมินผล ระดับ ของความส าเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ 
(๔)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 4 

รวมคะแนน 100 88 
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แบบท่ี 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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 
กองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1.ค าสั่งเทศบาลเมืองลพบุรี      
ที่ 626/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ลพบุรี 
ลงวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน
2562 
 

5 5 
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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 
กองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

ค าสั่งเทศบาลเมืองลพบุรี          
ที่  627/๒๕62 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองลพบุรี 
ลงวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 
2562 

5 5 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองลพบุรี 

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

งานนโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

ค าสั่งเทศบาลเมืองลพบุรี         
ที่  628/๒๕62 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ลพบุรี 
ลงวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 
2562 

5 5 
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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 
กองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1.รายงานการประชุมประชาคม
ระดับชุมชน/ระดับเมือง 
2.รายละเอียดโครงการ/ความ
ต้องการของประชาชนที่ได้จาก
การประชุมประชาคม 
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งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๙๗ 

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.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา  
เพื่อจัดท า (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น   
กรณีท่ีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การเพ่ิมเติม   
การเปลี่ยนแปลง  และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท 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 
กองวิชาการและแผนงาน 
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 
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งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๙๘ 

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.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท 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 
กองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
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งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๙๙ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
7 ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

พร้อมประกาศใหป้ระชาชน
ทราบ แล้วแต่กรณี 

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

งานนโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี   
การประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 

 
 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง 
คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
8 แผนการด าเนินงานประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 
 

1.ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุร ี

 เพ่ือจัดท า(ร่าง)แผนการด าเนินงาน  
 ประจ าปี   
2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ลพบุร ี
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุร ีเพ่ือเห็นชอบร่าง
แผนการด าเนินงาน  
ประจ าปี   
3.ประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าป ี
4.แจ้งสภาเทศบาลเมืองลพบุร ี
เพื่อทราบ  (แล้วแต่กรณ)ี 
5.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  หมวด 1 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

งานนโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ช่วยพันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมือง 
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองลพบุรี 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี 
3.ประกาศใช้แผนด าเนินงาน 
ประจ าปี 
4.รายงานการประชุมสภา 
เทศบาลเมืองลพบุรี 
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งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี           หน้า ๑๐๐ 

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.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

งานนโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 
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 
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งานนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี หน้า ๑๐๑ 
 

  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น   ใน
ระดับชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  และเขต อปท .ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี 
ความเข้มแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย 
ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น
อย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และ
เทคโนโลยี  

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
เทศบาลเมืองลพบุรี   ที่ตั้งลักษณะภูมิ ประเทศ โดยทั่วไปของเทศบาลเมืองลพบุรีตัวเมืองจะเป็นแนวยาวตามทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก  โดยพื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็นเนินสูง และลาดมาทางทิศตะวันตก  ซึ่งเป็นที่ลุ่ม  มี
แม่น้ าลพบุรีและ        ล าคลองไหลผ่าน   พ้ืนที่รอบๆตัวเมืองส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส าหรับที่พั กอาศัย  พาณิชยกรรม
และเกษตรกรรม  จึงท าให้เทศบาลเมืองลพบุรีมีศักยภาพที่จะพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรีให้มีประสิทธิภาพในทุกๆ 
ด้าน โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้  
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 
 

SWOT  Analysis 
 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 
จุดแข็ง 

W = Weah 
จุดอ่อน 

SWOT  
ประเด็น 

O = 
Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 
อุปสรรค 
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1. การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

จุดแข็ง (Strength) 
 

   ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินภารกิจเพ่ือ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
   คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีได้รับการเลือกตั้งมีความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน 
   เป็นองค์กรหลักที่ได้รับมอบหมายภารกิจส าคัญจากจังหวัดและเป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดในการน า

นโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาของประชาชน 
   มีการก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์กรอย่างชัดเจน คลอบคลุมภารกิจทุกด้าน 
   มีการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการ

จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนและการด าเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรร มาภิบาลและเน้นให้ พนักงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรร มาภิบาลเป็น

หัวใจในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
   เป็นเทศบาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
   คณะผู้บริหารเน้นนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชน ทราบอย่างต่อเนื่อง และ

สม่ าเสมอ หลากหลายช่องทางสามารถติดตามตรวจสอบภารกิจของเทศบาลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดอ่อน  (Weakness) 
 

   ลักษณะของภารกิจกว้างขวางท าให้บางภารกิจไม่ชัดเจนในด้านขอบเขตอ านาจหน้าที่  วิธีปฏิบัติ  ซึ่งท า
ให้เกิดการทับซ้อนทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร  
   งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอ  หรือทันทีท่ีประชาชนต้องการ 
   เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแส

โลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกระท าได้ยาก  
   บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความรู้ความสามารถ  ทางด้านเทคนิควิชาใหม่ๆ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานท าให้

เสียโอกาสในการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ  
   การจัดเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ ของเทศบาลยังไม่เป็นระบบเนื่องจากขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย 
   เป็นหน่วยงานใหญ่มีบุคลากรจ านวนมากมีส่วนงานกระจายอยู่หลายแห่ง  ท าให้มีความยุ่งยากในการ

บริหารจัดการ 

โอกาส  (Opportunity) 
 

   นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542  
และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2549  ก าหนดบทบาท  ภารกิจ  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจน
มากขึ้น  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับระบบการบริหารเพ่ือรองรับภารกิจถ่ายโอน  
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   เขตเทศบาลเมืองลพบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน  เช่น  พระนารายณ์ราช
นิเวศน์ ,พระปรางค์สาม ยอด,ศาลพระกาฬ ,บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์ ),พระท่ีนั่งไกรสรสีหราชฯ และ
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวได้สะดวก   
   ท าเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งการศึกษาและธุรกิจการบริการด้านต่างๆ การเดินทางระหว่าง

กรุงเทพฯ - ลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง สะดวกและรวดเร็ว 
   มีสถาบันการศึกษาอยู่ในพื้นท่ีเป็นจ านวนมากและมีการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น 
   ไม่มีการแทรกแซงทางการเมือง 

 

ข้อจ ากัด / อุปสรรค / สิ่งคุกคาม  (Threat) 
 

   พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี   มีขนาดจ ากัดและส่วนใหญ่เป็นเขตโบราณสถานและ  เขตพ้ืนที่ของ
ทหาร และไม่สามารถขยายเขตพ้ืนที่เพ่ือรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองและการท าธุรกิจการค้าได้ท าให้
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมือง  
   ระเบียบ กฎหมายท าให้มีขั้นตอนการปฏิบัติ มากเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพ่ือ แก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน 
   สังคมเจริญขึ้นประชาชนให้ความส าคัญกับวัตถุนิยมมากข้ึน 
   ประชาชนในชุมชนมีลักษณะเป็นสังคมเมืองขาดจิตส านึกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วม

ทางการบริหารมีน้อยและไม่ต่อเนื่อง 
   การบังคับกฎหมายยังไม่เคร่งครัด  ประชาชนขาดระเบียบวินัยและการให้ความร่วมมือ 
   วิถีชีวิตของสังคมเมืองท าให้สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยว  ความสัมพันธ์ในชุมชนและ

สังคมมีความอ่อนแอลงเป็นอย่างมาก 
   จ านวนลิงในเขตเมืองมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้เกิดปัญหาความสะอาดและโรคติดต่อบางชนิดได้ 
   ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วม  การตรวจสอบและติดตามการ

ด าเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี 
   ปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาสังคมด้านอ่ืนๆ  ทวี

ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
   การบริหารงานเชิงบูรณาการช่วยเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรและการให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชน         
 

2. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

1.  ถนนและทางเท้า  เขตเทศบาลมีพ้ืนที่  ๖.8๕ ตารางกิโลเมตร มีที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเป็นศูนย์กลาง
การค้า เศรษฐกิจและการศึกษาฯ แต่มีพ้ืนที่ผิวจราจรจ ากัดไม่เพียงพอต่อการสัญจรของประชาชน  ถนนสายต่างๆ
การก่อสร้างปรับปรุงเรียบร้อยแล้วแต่มีการช ารุดเนื่องจากมีการขุดเจาะทางเท้า  เพ่ือติดตั้งระบบประปา ไฟฟูา แล้ว
ด าเนินการซ่อมแซมไม่ดีเหมือนเดิมท าให้ทางเท้าช ารุด ถนนบางสายมีพื้นที่จ ากัดไม่สามารถก่อสร้างทางเท้าได้ท าให้
การสัญจรไปมาล าบาก 

2. ระบบระบายน้ า   ถนนบางสายที่ก่อสร้างมานานท่อระบายน้ ามีขนาดเล็กข้อจ ากัดด้วยพื้นที่การก่อสร้าง
ท าให้ไม่สามารถระบายน้ าได้ทันในช่วงที่มีฝนตกหนัก ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน ประชาชนเททิ้งเศษอาหารและขยะ
ลงในท่อระบายน้ า ท าให้ท่อระบายน้ ามีกลิ่นเหม็นและอุดตัน 
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3. การจราจรติดขัด   เทศบาลเมืองลพบุรีเป็นศูนย์กลางความเจริญของจั งหวัด  มีการขยายตัวด้านต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง  จ านวนรถมีมากขึ้น  แต่ขนาดผิวจราจรมีเท่าเดิมท าให้ปริมาณการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนมี
สัดส่วนเพิ่มมากขึ้นการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  มีการจราจรคับคั่ง 
ติดขัด ในถนนสายหลัก บริเวณตลาดสด  และหน้าสถานศึกษาต่างๆ ประชาชนบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
การจราจรและเทศบัญญัติฯ ของเทศบาลท าให้เกิดปัญหาด้านการจราจรและอุบัติเหตุบนเส้นทางจราจร 

4. สายไฟฟ้าสาธารณะและสายเคเบิ้ลทีวี   สายโทรศัพท์และสายไฟฟูาสาธารณะและ ไฟฟูาสาธารณะ
ตามถนน ตรอก ซอย ไม่เป็นระเบียบ มีการช ารุดเสียหายบ่อย และรกรุงรังจากการห้อยโหน ซุกซนของลิง  

5. ประปา  คุณภาพน้ าประปาขุ่นในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปาท าให้การ
บริการน้ าไม่เพียงพอ 

 

ด้านการศึกษา 
 

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

3.  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้เด็กและเยาชนใช้เครื่องมือ
สื่อสารทางเทคโนโลยีไม่เหมาะสม  การรับเอาวัฒนธรรมจากที่ต่าง ๆ ท าให้พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเบี่ยงเบน
ท าให้เกิดปัญหาด้านสังคมมากขึ้น 
 4.  จากการเปิดประชาคมอาเซียน  จึงจ าเป็นต้องเน้นให้เด็กและเยาวชนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสาร
ให้คล่องมากขึ้น 
 

ด้านการสาธารณสุข 
 

1. งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกด้าน  
2. ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ท าให้ไม่สามารถให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนได้ครบถ้วนทุกด้าน  
3. ประชาชนขาดจิตส านึกในการสร้างเสริมสุขภาพให้ตนเองและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนไม่เอ้ือ

ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 

1. ประชาชนได้รับผลประทบจากปัญหาค่าครองชีพสูง เนื่องมาจากราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคมีราคาแพง   
2. ประชาชนที่มีงานท ายังไม่มีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ ประชาชนบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารง

ชีพ 
3. ประชาชนได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนน้อยและยังไม่มีกระบวนการการช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงาน 
4. ประชาชนบางส่วนหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้แก่ท้องถิ่น 
5. ขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาแนะน าการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและ

จริงจัง 
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ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
 

1. ประชาชนในชุมชนขาดความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. คุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่ดีเท่าที่ควร  สภาพแวดล้อมในชุมชนแออัดและเสื่อมโทรม  
3. ประชาชนในชุมชนขาดจิตส านึกในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
4. การรวมกลุ่มของประชาชนมีน้อยไม่ต่อเนื่องและท่ัวถึง 
5. ขาดกระบวนการร่วมคิดร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ในชุมชนของตนเอง  
6. ทัศนคติ ความเข้าใจของชุมชนต่อการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมี

น้อย 
7. ขาดผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ 

 

ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และ  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. การแพร่ขยายของวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับ
การสืบสาน สืบทอดจากคนรุ่นหลัง 

2. การเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ละภาคส่วนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 

ด้านการท่องเที่ยว 
 

1. การให้บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล /สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ปูายชี้ทาง และ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไม่ได้มาตรฐาน 

2. ขาดการอ านวยความสะดวกในการจัดระบบการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ครบวงจร 

3. แหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานหลายแห่งมีสภาพเสื่อมโทรมขาดการดูแลรักษา 
4. การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวกระท าได้ยากและขาดความต่อเนื่อง 

ด้านสังคมและสภาวะสิ่งแวดล้อม 
 

1.  การเมืองระดับประเทศไม่เสถียรภาพท าให้  การด าเนินการตามนโยบายขาดการต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน 

2.  สภาวะทางสังคมของชุมชนอ่อนแอลง  เป็นชุมชนซึ่งอยู่ใกล้ตัวจังหวัดและมีความทันสมัยของ
เทคโนโลยี เข้ามาท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม  และหันไปนิยมทางด้านวัตถุแบบ
ต่างชาติมากข้ึน  ท าให้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจชุมชนและสังคมดั้งเดิม  

3.  ชุมชนแออัด  การเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การศึกษาและเศรษฐกิจ ประชาชนต่างถิ่นจึงอพยพ
เคลื่อนย้ายเข้ามาหางานท าและอยู่อาศัยจ านวนมาก เป็นเหตุให้เกิดการบุกรุกท่ีสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน ก่อให้เกิด
ปัญหาชุมชนแออัด มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อน ามัย และจิตใจ เด็กปฐมวัยขาด
ความเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

4.  ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและปัญหาสิ่งแวดล้อม  สภาพภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมืองลพบุรีพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นเขตอนุรักษ์โบราณสถาน แต่การขยายตัวของเขตเมืองท าให้ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน 
สภาพล าคลองมีน้ าเน่าเสีย  ส่งกลิ่นเหม็น มีตะไคร่น้ าเป็นสีเขียว มีขยะ ผักตบชวาและวัชพืช ประชาชนส่วนใหญ่ยัง
ขาดจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ล าคลองและแม่น้ าสกปรกจากการปล่อยน้ าเสียและการทิ้งขยะมูลฝอยจาก
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บ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการ ซึ่งน้ าที่ปล่อยลงสู่ล าคลองและแม่น้ ายังไม่ได้บ าบัดถูกปล่อยลงสู่แม่น้ าล าคลอง  
ปัญหาปริมาณขยะและมลพิษทางอากาศมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
 

ส่วนที่ 4 
 

สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

  การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผน พัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงาน
ทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน พัฒนาแล้ว จ านวน 18 รายการ ซึ่ง เทศบาลเมือง
ลพบุรีด าเนินการ จ านวน 18 รายการ (รายละเอียดหน้า 33) 
แบบท่ี 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ โดยให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของ เทศบาลเมืองลพบุรี  ทั้งในภาพรวม และแยกแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลเมือง และ
กลุ่มเป้าหมายในการประเมินแบ่งเป็น 6 ช่วงอายุ  (รายละเอียดหน้า 34-36) 
แบบท่ี 4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์          
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เป็นแบบ รายงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810 .3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติด ตามและประเมินผลก าหนด  เพ่ือติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รายละเอียดหน้า 37-39) 
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 63-66) 
แบบท่ี 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลพบุรี 
งานนโยบายและแผน เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการ
พิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะน าไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัด 
ดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (รายละเอียดหน้า 67-74) 
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การวัดผลในเชิงปริมาณ 
 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน พัฒนา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ท้องถิ่น 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม –  กันยายน  แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองลพบุรี  พ.ศ.2561- 256 4  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ เฉพาะ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562            
มีจ านวน โครงการทั้งสิ้น  141  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  75  โครงการ  ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ          
66 โครงการ  งบประมาณที่ใช้ไปท้ังสิ้น   309 ,166 ,241   บาท  แยกเป็นงบประมาณตามข้อเทศบัญญัติ               
เป็นเงิน  270,680,136  บาท  เงินสะสม เป็นเงิน  3,948,000  บาท (รายละเอียดหน้า 40-41) 
ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  ระบบ e-plan เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงระบบ จึงไม่สามารถ
ประมวลผลโครงการได้ คณะท างานจึงได้รวบรวมข้อมูลโครงการและการเบิกจ่ายเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา 
(รายละเอียดหน้า 41-62)  
 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

 2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
  (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 
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