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ค าน า 
 

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

 
ดังนั้น  เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว  คณ ะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองลพบุรี   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมือง
ลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕62  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ .ศ. ๒๕61
ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ให้นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
ทราบ  คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งในการ
พัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี 
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ส่วนที ่ ๑ 
 

บทน า 
  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลเมือง
ลพบุรี  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต้อง
มีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล   เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ  
เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมา 

   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา 287 วรรค  3  บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้
จ่ายและผลการ ด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอ บและก ากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  และแผนการด าเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และ
ทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประช าชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสัก
เพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตร วจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม ” และ “ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

ดังนั้น  การวางแผนคือ   ความพยายามที่เป็นระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต   เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา  จากที่กล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น
ได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบ อกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่
ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่า  ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับ ปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่  “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ  (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับปร ะโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ 

 
/ในทางตรง... 

๑-๑ 
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  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตาม ที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ   เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของ
โครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา   การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปู าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ  ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง  และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่ จะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน  ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว  โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่
มีความเชี่ยวชา ญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุดในส่วนของ  “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการซึ่งข้ึนอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนด ไว้หรือไม่  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม  
  ดังนั้นแล้ว การติดตามและประเมินผล จึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด   จะ
ด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น   
เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผน
ไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยค ณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือ
จากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส   เป็นกระบวนการที่บอกถึงการ
บรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว    จึงต้องการด าเนิ นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาล
เมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖2 รอบเดื อนเมษายน พ .ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ .ศ.   
๒๕61 ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   

 
/๑)  ก าหนด... 

 

๑-๒ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอควา มเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองลพบุรี เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดต ามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองลพบุรี   จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖2  รอบ
เดือนเมษายน พ .ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ .ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) ขึ้น  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิท ธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิ นทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางท่ี
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพั ฒนา  แผนพัฒนาสี่ปีว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่   ระยะเวลาในการด า เนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็ นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพั ฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมิ นปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ โครงการ (input) การติดตามและประ เมินผล
กระบวนการน านโยบ ายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมิน ผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมนิผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่
จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประ เมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้ บริหารท้องถิ่นน าไป เป็นเครื่องมือ
ในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา สี่ปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ และนโยบาย
ของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกร ณีท่ีเห็นว่าไม่
เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งก ารติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ป ระชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชา สังคม
หรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่ วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ี
ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
 
 

/ ความส าคัญ... 

  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๑-๓ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
แผนพัฒนาสี่ปี  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  งบประมา ณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อ
มีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่าง ไรบ้าง   บรรลุ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาด ไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็ นแนวทางในการจัดท างบป ระมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า ประมาณการรายรับ  และประมาณ
การร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่า งๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อ ใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทร วงมหาดไทย ว่าด้ว ยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน ตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จาก
โครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็ นภารกิจหลักตาม
แผนพฒันาท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเห็ นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตัง้งบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่า ยประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงิน
สะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพั ฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และงบประมา ณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส า คัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการด าเนินงานต ามภารกิจขององ ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพั ฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทรา บถึงจุด
แข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ และความพึง
พอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า 

 
/ในกิจการ... 

  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑-4 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

  ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งแ ละพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตอ้งเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่ นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปน็ปญัหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้
ได้  ด าเนินการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด
ประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติด ตามและประเมินผลซึ่ง ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

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

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
  

/ขั้นตอนที่... 
 

  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

๑-5 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมิ นผล

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

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผ ยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติ ดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้อง ถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561      
ข้อ ๑3 (๕)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผังขั้นตอน... 

๑-6 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/๔.  กรอบ... 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดต ามและประ เมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของ
ทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

๑-7 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
 

 
 
 
  คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองลพบุรี  โดยอาศัยหนังสือกระท รวงมหาดไทย
และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐ .๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจั ดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ –  
๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  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 )  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององ ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๔.๑  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 าเนินการเหมาะสมและถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชกา ร
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศา สตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน   แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า )  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุด มุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนว
ทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 
 
 

/(๓)  ความ... 
 

  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุ โครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

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

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาข้ั นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง กลุ่มอาชีพมีความเข้ม แข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด   โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าล าย  สภาพแว ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศ จาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถกูก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป   ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิ ตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต 
ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นม าและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่า สามารถด าเนินการได้บ รรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนไ ด้หรือไม่   งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินสิ่งของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 
 
 

/(๖)  ประสิทธิผล... 
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(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   

  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของ เทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ

พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        
(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อ มท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้ง ชุมชน  อ าเภอ  เนื่องจากในเขต  เทศบาล
นั้นมีชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในเขต เทศบาลและเขต อปท.  ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อม
ภายใต้สังคมท่ีเป็นทั้งระบบเปิดมากก ว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคร าะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อ มภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโล ยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวด ล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ  
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรว จสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท า
ได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเครา ะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

 
๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี  

  ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง    
และเพ่ิมเติม   

 
 
 

/๔.๔  ด าเนินการ... 
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๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในกา รติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบ  5  ประการ  ดังนี้ 
   (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิ น  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
   (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
   (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้อ งถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
   (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
   (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

   (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม        
   (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
   
 
 

/(๔)  เครื่องมือ... 

ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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5.2  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมิน ผล เพื่อใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น   ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ัง ข้อมูลเชิง
ปริมาณ   และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน   แบบติดตามและประเมินผล โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แ บบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

5.3  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่  แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

5.4  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(5.๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเที่ยบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(5.๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย   ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพ ย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ ก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิ นการ
ติดตามประเมินผล ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระ เบียบวิธีการติดตามและประเมินผล   คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองลพบุรี  ดังนี้   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

๐๘๑๐ .๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวท างและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
 

/(๒)  แบบอ่ืนๆ... 

  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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(๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในกา รวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ของ เทศบาล ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ  เทศบาล  ใน
ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลเมือง
ลพบุรี 

  แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ เทศบาล
เมืองลพบุร ี(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอน

การปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนง านมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ย นแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกา รไปปฏิบั ติ 
เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งข้ึน 

 
 
 

/๕)  ท าให้ทราบ... 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปั ญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก

สาเหตุอะไร  เมื่อทราบ ข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็ นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทร าบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบั ติมีจุดแข็ ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ ให้การสนับสนุน การน าโครงการไปปฏิบั ติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี   ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน า โครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง   คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผล โครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปั ญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร บ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ไดผ้ลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอ บคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปั ญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่ มีโครงการที่ มีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโคร งการใดมีประสิทธิ ภาพในการแก้ไขปั ญหาของสาธารณชนสมควร
สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอ บแทนน้อยกว่ามาก ก็ ควร
ยกเลิกท้ิงเสีย     
 
 
 

1.  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 
 
 
 

          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี 
 
 

๑-๑4 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

  
    
 ๗.  นางสาววิรัชฎาพร  ภาคากิจ  กรรมการ 
 ผู้แทนหน่วยงานฯ 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑-๑5 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
 

ส่วนที ่๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผน ว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ ประเทศ   ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายขอ งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า )  วิสัยทัศน์  พันธกิ จ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนว
ทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   
เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้
ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔ ) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเป ลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น ท าให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

/โดยมีแนวทาง... 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 

๒-๑ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมาก
ขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและ
การให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจ จุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
  นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ   เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน  พัทยา        
จังหวัดชลบุรี  เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ ประมาณ  
๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของ
การท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้
มีการบูรณาการ  ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา คมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ 
ตึกบัญชาการ  ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน ซ่ึงเดิม
ประกอบด้วย  ๘ ยุทธศาสตร์  โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) 
ประกอบด้วย  ๔ ยุทธศาสตร์  ๓๐ ประเด็นหลัก  ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
 
 

/วิสัยทัศน์... 

๒-๒ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
 

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง  (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย  ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕  แนวทางการด าเนินการ 

 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
 

/10รู้จัก... 

๒-๓ 
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๑๐ ) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  
และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือ

เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใคร
ออกไปจากสังคมอีกท้ังยังเป็นสา มัญส านึกและหน้าที่ ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่
จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  
ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร์  
ประชารัฐ  จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า  ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนา
ประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ว นเป็นแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน   ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลง
ชาติไทยซึ่งมีใจความว่า  “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้
ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโน โลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
 

/5.3 ยุทธศาสตร์... 

๒-๔ 
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๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต  ผู้ค้าผู้มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ไ ด้ผล
อย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน  ส่งเสริม  หน่วยงานที่ดูแล  ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่   ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด  สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่ อยปละละเลยให้มีการซุก
ซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน  ส่งเสริม  หน่วยงานที่  รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่ รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานเมืองพัทยา  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมา
เป็นคนดีของสังคม  พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ  อย่างเป็นระบบ  ด าเนินการ อย่างจริงจังในการปูองกัน
ปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ  ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด  สารเคมี 
และสารตั้งต้น ในการผลิตยาเสพติด  ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการ
รวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลใ นการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตส า นึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดิน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  จึงให้ถือปฏิบัติตามค า สั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ที่เกิดหรื อน่าจะเกิด อย่างสม่ าเสมอ   กระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็ นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระท าผิดที่ปรากฏเห็น เป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท า ให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

/จัดท าข้อมูล... 

๒-๕ 
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๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี/ 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  ด าเนินคดีกับผู้    

กระท าผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้ นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้ น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

6.  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
วิสัยทัศน์ 

“ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ าสมดุลและยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
2. สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า 
4. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ 
1. ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics  อาหารปลอดภัย 
2. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
3. บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี  (พ.ศ. 2558-2561) 
วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พลังงานทดแทน ท่องเที่ยวอารยธรรมและ

เมืองแห่งความสุข” 
ยุทธศาสตร์  
1. ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
2. พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
3. บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  
4. พัฒนาเมืองลพบุรีสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
5. เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
2. บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
5. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

     7.  ยุทธศาสตร์... 

๒-๖ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
7. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองลพบุรี 
 

  “ลพบุรีเมืองสะอาด น่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม” 
ยุทธศาสตร์ 
 

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  
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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 
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... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ 
พันธกิจ   1.  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 
เป้าประสงค์   ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของ  
                  ประชาชนในทุกด้าน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  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 
      มีส่วนรว่มของประชาชน 

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

2.8  จุดยืน... 

๒-๙ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
8. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองลพบุรี 

เทศบาลเมืองลพบุรี ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด 23,583  คน  และมีการจัดตั้งชุมชน ขึ้น
จ านวน  26 ชุมชนเป็นเมืองศูนย์กลางของความเจริญในด้านต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี เช่น การคมนาคม                 
การอุตสาหกรรม การศึกษา การปกครอง การสาธารณสุข การทหาร  ป ระชากรอยู่อย่างหนาแน่น  ทั้งประชากร
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลและประชากรแฝงซึ่ง เข้ามาอยู่อาศัยเพื่อศึกษา    เล่าเรียนหรือประกอบ
อาชีพต่างๆ  การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมคุ ณภาพชีวิตของประชาชน  การให้บริการสาธารณะต่างๆ  การ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมท้ังด้านกายภาพและสังคม โดยการให้ประชาชน  มีส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ใน
การด าเนินชีวิตเพ่ือให้ได้ศักยภา พหรือคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด  การจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองลพบุรี
ประกอบด้วยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี มีเด็กเล็ก จ านวน 280 คน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรี 5 โรงเรียน  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561    มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,789 คน นอกจากนั้นเทศบาลเมืองลพบุรี
ยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาของจังหวัดลพบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
ชัยนาท) ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญา ดังนั้นเทศบาลเมืองลพบุรี จึงก าหนดจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลเมืองลพบุรี ว่า “ลพบุรีเมืองสะอาด ศูนย์กลางการศึกษาที่มีคุณภาพ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒-๑๐ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
ส่วนที ่๓ 

 

 
 
 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  เทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพั ฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ัง
ข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่
ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  
แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคร าะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  เทศบาล เมืองลพบุรี  ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖2  รอบเดือนเมษายน พ .ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ .ศ. ๒๕61 ถึง มีนาคม    
๒๕๖2)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) ดังนี้   

๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
  เป็นเครื่องมอืที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครง การ 
ตลอดจนกลยุทธ์ /แผนงาน  ซึ่งตัวบ่ งชี้การปฏิบั ติงานจะเป็นก ารรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน า เข้า (Input) 
กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานที่เกิดข้ึน  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไ ปเงื่อนไขส าคั ญของตัวแบบบ่งชี้การ
ปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้  เพราะจะเป็นการ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัว
บ่งชี้การปฏิบัตงิานจะเริ่มจากการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ที่ก าหนดไว้  ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบ
ข้อผิดพลาดจากการด าเนินก ารที่เกิดข้ึนว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้หรือไม่  หรืออา จมีการประเมินแนวลึก 
(in – depth  evaluation)  เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    

๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๒.๑  ท าให้ทราบได ว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความก าวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม  

ส าเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น   ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรม

เหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

/2.3 เพ่ือน าไปสู่... 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

 

๓-๑ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
 

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
2.4  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑ

พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆโดยคาดหวังวาจะ   
 เปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 

๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
  (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60–๒๕๖4)  ดังนี้  
                ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
  (๒)  แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี (๕  คะแนน)    

(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =  ต้องปรับปรุง 

 
ตัวบ่งช้ีที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

/ผลการติดตาม... 

๓-๒ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบ
ปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 

และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘   

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐        คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 
 
 
 

/ผลการติดตาม... 
 

๓-๓ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาตร์การ
พัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕61– ๒๕๖4) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  

ของ เทศบาลเมืองลพบุรี 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์  (๕)  (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 
 
 
 
 
 

/ผลการติดตาม... 

๓-๔ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี  

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์   
พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่าง

แผนพัฒนา 
 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาส่ีปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐    คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙   คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผลการติดตาม... 

๓-๕ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาส่ีปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน

เต็ม 
คะแน

น 
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (๕) (๕) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (๕) (๕) 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  (๓) (๓) 
   ๕.๔ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

(๕) (๕) 

   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)  (๓) (๓) 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (๔) (๔) 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) (๕) 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  (๓) (๓) 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  (๕) (๕) 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

(๕) (๕) 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  (๔) (๔) 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  (๕) (๕) 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   (๕) (๕) 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ (๓) (๓) 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 

/ตัวบ่งชี้... 

๓-๖ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) 87 - - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 

78  - 

-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

78  - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างตุลาคม ๒๕61 ถึง 
มีนาคม ๒๕๖2) 

27 34  

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2) 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕    

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕61 ถึง มีนาคม ๒๕๖2)   

23 ไม่มีผลกระทบ  

 
 

/๔.๔  สรุปผล... 

๓-๗ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 

ล าดับ
ที่ 

ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒๔ 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒๔  คะแนน  ซ่ึงต่ ากว่า  ๒๕  คะแนน  
คือต้องปรับปรุง  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่ ๕  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  
๕  คะแนน   

 

ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้ การด าเนินโครงการ ของ  เทศบาล  บรรลุเปู าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควร

ผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  
34.61  อาจจะท าให้สิ้น ปีงบประมาณ เทศบาล จะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญา
ให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓-๘ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
 

 
 
 
ชื่อโครงการ : .............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ต าแหน่ง .............................................. 
 
สังกัด : ส านัก/กอง ................................................................................................................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องท่ีเลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งช้ี) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ  หรือเห็นชอบ  หรือ จากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของ  เทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเปูาหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไปไดร้ับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

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

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2) 

 

๓-๙ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
ส่วนที ่ ๔ 

 
 
 
 

 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ  เทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อ การพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ัง
ข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่
ได้รับจากแผนพัฒนา   เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  
แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคร าะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ .ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ .ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม 
๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล แบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตาม
คู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น )  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา โดยมีรายละเอียดในกา ร
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบที่ 1... 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

๔-๑ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการปร ะเมินและรายงานทุกๆ   ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลเมืองลพบุรี  ......................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา  เทศบาล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา  เทศบาล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของ  เทศบาล มาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา เทศบาล ที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนา เทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 

/แบบที่  ๒...   

๔-๒ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส )  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดย
เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕61 – มีนาคม  ๒๕๖2 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองลพบุรี   
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน (เดือนตุลาคม  ๒๕61– มีนาคม  ๒๕๖2) 

  

ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 

ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

 ในเขตจังหวัดลพบุรี 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี  
๒๕61 

ปี 
 ๒๕๖2 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปี  
๒๕๖3 

ปี  
๒๕๖4 

ปี  
๒๕๖5 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

16 11 6 8 

   

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสร้างคุณภาพและ
สังคมท่ีดีให้แก่ประชาชน 

51 17 50 10 
   

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านบริหารจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ 

22 14 19 5 
   

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านบริหารจัดการ
เทศบาลตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

15 9 13 4 

   

รวมทั้งสิ้น 104 51 87 27    
คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 49.00   31.00    

 

/แบบที.่.. 

๔-๓ 



 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕60 – 2564  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส ) และ ทุกๆ ๖  เดือน  
โดยเริ่ม ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕61 – มีนาคม  ๒๕๖2 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลเมืองลพบุรี 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม  ๒๕61 – มีนาคม  ๒๕๖2) 

 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
    ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาส่ีปี 
บรรจุใน 

เทศบัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

6 22 15.39 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างคุณภาพและสังคม
ที่ดีให้แก่ประชาชน 

50 36 49.04 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านบริหารจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ 

19 11 21.15 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านบริหารจัดการ
เทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

13 9 14.42 

รวม 87 78 100 
 

 
 
 
 

/การติดตาม... 
 
 
 
 
 
 
 

๔-๔ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 
 

 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และร ะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน พัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐ .๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า
และประสานแผน พัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐ .๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้ องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา พ .ศ . ๒๕ 60  – 2564   และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา สี่ปี              
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให้การ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว   คณะกรรมการติดตามและประเมินผ ล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี   จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖1)  
และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)     
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐ .๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์ การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา สี่ปี และ ข้อ ๗  
การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลง
วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางท่ีก า หนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสาร
ค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความ
เหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   

 
 
 

/คณะกรรมการ... 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๔-๕ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลพบุรี   ได้ด าเนินการวัดคุณภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖1)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วัน ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว เทศบาล เมืองลพบุรี   ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการ วัดคุณภาพแผนมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

 
การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 
ของเทศบาลเมืองลพบุรี 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา ส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาด ไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
แผนพัฒนาสี่ปี          

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองลพบุรี   ได้ด าเนินการ ติดตาม

และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ   ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผน พัฒนาสี่ ปี  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา สี่ปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศา สตร์และโครงการ   โดยสรุปผลติดตาม
และประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 

๔-๖ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม ๒๕๖2) 

 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาส่ีปี  
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (๓ ปี)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. 
๐๔ 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔-๗ 
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ส่วนที ่ ๕ 
 

 
 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  
เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เปูาหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (e-Plan) ซ่ึง
เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและได้
สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน    ทั้งนี้ได้มี
การด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

  เพ่ือให้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลเมืองลพบุรี   ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕61 – มีนาคม ๒๕๖2) เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและบรรลุเปูา หมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ ข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครอ งท้องถิ่น
ดังกล่าว   เทศบาลเมืองลพบุรี   จึงได้ด าเนินการ น าเข้า ข้อมูลแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  ในระบบ e-Plan  และได้น าข้อมูลในระบบ  e-Plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุป... 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-Plan 
(www.dla.go.th) 
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การวางแผน 
      เทศบาลเมืองลพบุรี   ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.  2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
ในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

16 
 

50,157,500 
 

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

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้าง
คุณภาพและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน 

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

๓. ยุทธศา สตร์ด้านการพัฒนาด้าน
บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

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

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

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 

 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-Plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2   

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕61 – มีนาคม ๒๕๖2) 
(www.dla.go.th) 
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http://www.dla.go.th/
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลเมืองลพบุรี  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อ หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  27  โครงการ จ านวน  61,413,395 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
จ านวน 27 โครงการ  จ านวนเงิน  61,413,395 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

22 270,680,136 8 12,564,487 

การพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่
ประชาชน 

36 42,362,000 10 25,538,140 

การพัฒนาบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 11 190,779,136 5 21,365,768 

การพัฒนาบริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

9 52,800,000 4 1,945,000 

รวม 78 270,680,136 27 61,413,395 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองลพบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2  (ระหว่างเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕61 ถึง มีนาคม  ๒๕๖2) 

6-1 
ส่วนที่  6 

 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
รวมทั้งต าบล  อ าเภอ  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภาย ใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่า
ระบบปิดในปัจจุบัน   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคร าะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดย
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  
 

๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแว ดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ   เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวด ล้อม  วิเคราะห์
เพ่ือให้เกิดการบู รณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึ งโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
  เขตเทศบาลเมืองลพบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน  เช่น  พระนารายณ์

ราชนิเวศน์ ,พระปรางค์สามยอด ,ศาลพระกาฬ ,บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์ ),พระท่ีนั่งไกรสรสีหราชฯ 
และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวได้สะดวก   

  ท าเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งการศึกษาและธุรกิจการบริการด้านต่างๆ การเดินทาง
ระหว่างกรุงเทพฯ - ลพบุรี สะดวกและรวดเร็ว 

  มีสถาบันการศึกษาอยู่ในพื้นท่ีเป็นจ านวนมากและมีการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น  
 

 

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
  ข้อจ ากัด / อุปสรรค / สิ่งคุกคาม  (Threat) 

  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี มีขนาดจ ากัดและส่วนใหญ่เป็นเขตโบราณสถานและ  เขตพ้ืนที่ของ
ทหาร และไม่สามารถขยายเขตพ้ืนที่เพ่ื อรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองและการท าธุรกิจการค้าได้
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมือง  

  ระเบียบ กฎหมายท าให้มีขั้นตอนการปฏิบัติมากเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพ่ือ แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

  การเมืองการปกครองระดับประเทศขาดเสถียรภาพ 
 ประชาชนในชุมชนมีลักษณะเป็นสังคมเมืองขาดจิตส านึกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีส่วน

ร่วมทางการบริหาร    มีน้อยและไม่ต่อเนื่อง 
  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า สินค้าราคาแพง ราคาน้ ามันแพง ค่าครองชีพสูง ท าให้ปัญหาทางเศรษฐกิจ

และสังคมทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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  วิถีชีวิตของสังคมเมืองท าให้สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยว  ความสัมพันธ์ในชุมชน

และสังคมมีความอ่อนแอลงเป็นอย่างมาก 
  จ านวนลิงในเขตเมืองมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้เกิดปัญหาความสะอาดและโรคติดต่อบางชนิด

ได ้
 ประชาชนมีความรู้สึกว่ากิจกรรมที่เทศบาลจัดขึ้นไม่ใช่เรื่องของตนเอง 
 ปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาสังคมด้าน

อ่ืนๆ ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
 การบริหารงานเชิงบูรณาการช่วยเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรและการให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชน          
 

๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
  

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนด ให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้
ด าเนินการวิเคร าะห์สภาพแวดล้อมภายในโดย วิเคราะห์  ตร วจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

 

2.1 จุดแข็ง (Strength) 
  ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินภารกิจเพ่ือ แก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีได้รับการเลือกตั้งมีความเป็นเอกภาพในการ

บริหารงาน 
  เป็นองค์กรหลักที่ได้รับมอบหมายภารกิจส าคัญจาก จังหวัดและเป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดใน

การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาของประชาชน 
 การก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์กรมีความชัดเจน คลอบคลุมภารกิจทุกด้าน 
 การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานเป็นปัจจัยส่ง เสริมต่อ

การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนและการด าเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 

  ลักษณะของภารกิจกว้างขวางท าให้บางภารกิจไม่ชัดเจนในด้านขอบเขตอ านาจหน้าที่  วิธีปฏิบัติ  
ซึ่งท าให้เกิดการทับซ้อนทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร  

  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาองค์กรและการจัดบริการสาธารณะ  
  เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแส

โลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกระท าได้ยาก  
  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงาน  
  บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของตนเองมากกว่าผลสัมฤทธิ์ของงานและ

องค์กรท าให้สภาพสังคมขององค์กรขาดความรักและเอ้ืออาทรต่อกัน  
  ขาดงบประมาณที่จะด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างตลาดสดเทศบาล การก่อสร้าง

อุโมงค์ร้อยสายใต้ดินตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาล  
******************************** 
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ประมวลภาพผลการด าเนินงาน 
(รอบเดือน เมษายน )  
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งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
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โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร 
 


