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 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึง่คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานและเป็นตัวบ่งชี้
ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ)ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม
และประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จนท าให้รายงานผลเล่มนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้าน
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการ
วางแผนมีความส าคัญ 5 ประการคือ 

1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆเข้ามาในองค์กร 
3) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน 
5) ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน 

ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง 

ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล”ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

 การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม”(monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ(feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยุ่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ



ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ 

 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
(cost –effective) ด าเนินงานด้านต่าง ๆเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบ
ติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน
ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ 
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)เพียงจ านวนหนึ่งที่
มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
สูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า
มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ(feedback)ท่ีสามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยัง
ถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

 ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการ
ด าเนินการใด ๆของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนใน
ท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมาย



ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน  

 จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 
29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหาดเจ้า
ส าราญ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง 

แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และ
แนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือ
การจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา ว่าเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาการ
ด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัด
ระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย ( environments or contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ (input) 



การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ(implementation process) การประเมินผล
นโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือตอบสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วย
ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี และ
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่
กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ประชาชนในพื้นท่ี องค์กรภาคประชาสังคม หรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 

 2.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 การน าแผนไปจัดท างบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย 
และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการ
ค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 

 1)ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย 
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 2)ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน 

 3)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

 4)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมห้ามจ่ายจากเงินสะสม ทุนส ารอง
สะสม หรือเงินกู้ 



 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ  25ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 

 กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการ เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้
ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

 1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 2.เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

 3.เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

 4.เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไป 

 5เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

4.ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล 

 ขั้นตอนที่ 1  

 แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ ฯประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆคือ 

 1.สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน 



 2.ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 

 3.ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 

 4.หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกจ านวน 2 คน 

 5.ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมารและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ขั้นตอนที่2 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29(1) 

ขั้นตอนที่3 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29(2) 

ขั้นตอนที่4 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั่งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
2) พ.ศ.2559 ข้อ 13(3) 

ขั้นตอนที่5 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย



ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.
2559ข้อ 14 (5) 

ผังการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 

ผังขั้นตอนการติดตามและประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
สมาชิกคัดเลือกกันเองจ านวน 1 คน

สมาชิกสภา

คัดเลือกกันเอง 3 คน

ผู้แทนประชาคม

คัดเลือกกันเอง2คน
หน่วยงานอื่นที่ผู้บริหาร
คัดเลือกจ านวน 2 คน

หัวหน้าส่วนคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่

ผู้บริหารเลือก

คณะกรรมการ
ติดตาม 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

สภาเทศบาล 

คณะกรรมการพัฒนา 

ประกาศภายใน 15 วัน 

ปิดประกาศไม่น้อยกวา่ 30 วัน 



 

5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.2/ว0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3 / ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 
 

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

        กรอบเวลา 

       การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่
ด าเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่ 

        ความสอดคล้อง 

        มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผน



เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนว
ทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 

ความพอเพียง 

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณ
ของท้องถิ่น 

ควำมก้ำวหน้ำ 

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-
บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ าใน
การเกษตรเพียงพอ 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน มีที่อยู่อาศัย
ที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข 
การทะเลาะวิวาท 

ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวิต 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะใน
ชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเสียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่น
ต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และ
ความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา 
และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  

ประสิทธิภำพ 

ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มี
ผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

ประสิทธิผล 

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของหมู่บ้านประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มี
ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 

ผลลัพธ์และผลผลิต 

ประชาชน หมู่บ้าน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด 
ภูมิภาคและระดับประเทศ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ใน
ระดับหมู่บ้าน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม 
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน  เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาส
พัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น การ



วิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหาดเจ้าสราญ 

 ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2565) 
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562) 

ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่ 

สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

เสนอแนความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยข้อง และผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2. ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 
3. ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
4. เครื่องมือ 

        วิธีในการติดตามและประเมินผล 

1. การออกแบบการติดตามและประเมินผล 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

 1.ท าให้ทราบว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อย
เพียงใด 

 2.ทราบจุดส าคัญท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  

 3.ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  

 4.ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค 

 

 

 



 

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 

“หาดเจ้าส าราญมุ่งเน้นสู่สากล พัฒนาคน ชุมชน เศรษฐกิจ วางรากฐานการท่องเที่ยว  
แบบปลอดภัยและย่ังยืน ”  

 

ภารกิจหรือพันธกิจการพัฒนา 

ภารกิจหลักท่ี 1 
  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและประชาคมอาเซียน 
 
 ภารกิจหลักท่ี 2 
  พัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  
 

ภารกิจหลักท่ี 3 
  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
 
 ภารกิจหลักท่ี 4 
  ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 

ภารกิจหลักท่ี 5 
  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน 
 
 ภารกิจหลักท่ี 6 

อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 

ภารกิจหลักท่ี 7 
  พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได้จากการมีส่วนร่วม 
 



จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
1. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและระบบสาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการ 
2.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกระดับ 
4. เกษตรกรมีการเพ่ิมผลผลิตการเกษตรปลอดสารพิษ และลดค่าใช้จ่ายสร้างมูลค่าเพ่ิม 
5. ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ห่างไกลยา

เสพติด 
6. ประชาชนได้รับความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินอย่างทั่วถึง ตลอดจนการบริหารจัดการเทศบาลได้รับ

ความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
7. เทศบาลได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดี 

 

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และผังเมืองรวม 
1. งานด้านพัฒนา ปรับปรุง และบ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้า เขื่อน ฯลฯ 

2. งานด้านพัฒนาแหล่งน ้า และระบบประปาหมู่บ้าน 

     3. งานด้านขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 

     4. งานด้านวางและจัดท้าผังเมืองรวมชุมชนของเทศบาลต้าบลหาดเจ้าส้าราญ 

                5. งานด้านการพัฒนาระบบจราจร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

     1. งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 

   2. งานด้านสวัสดิการสังคม(ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) 

     3. งานด้านการศึกษา 

     4. งานด้านการสาธารณสุข 

     5. งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

     6.  ฯลฯ 



      

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

    1. งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

      2. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      3. งานด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด 

    4. ฯลฯ 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

      1. งานด้านส่งเสริมการลงทุน 

      2. งานด้านการพาณิชยกรรม 

      3. งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

      4. งานด้านการท่องเที่ยว 

      5.  ฯลฯ 

      

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     1. งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     2. งานด้านการจัดการขยะ/บ้าบัดน ้าเสีย ในชุมชน 

     3. งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     4. ฯลฯ 

 

 

 



 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    1. งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

2.ฯลฯ 

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    1. งานด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

    2. งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและป้องกันการทุจริต 

    3. งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

    4. งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงาน 

    5. งานด้านการปรับปรุงพัฒนารายได้ 

    6. งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

    7. ฯลฯ 

นโยบายการพฒันาของผู้บริหารทอ้งถิ่น 
“หาดเจ้าส้าราญมุ่งเน้นสู่สากล พัฒนาคน ชุมชน เศรษฐกิจ วางรากฐานการท่องเที่ยว แบบ

ปลอดภัย และยั่งยืน” 
1. นโยบายการพัฒนาเมือง   
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของเมือง  เพ่ือให้เป็นชุมชนที่มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย มีการวางแผนการจัดบริการโครงสร้างพื นฐานได้ทันต่อความต้องการของประชาชน      มีระบบการ

คมนาคมขนส่งที่สะดวก  ปลอดภัย  มีสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกก้าลังกาย 

ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 
1.1 การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งก้าเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.2 การสร้างจิตส้านึกของประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

1.3 การเร่งรัด การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม 
1.4 การเพ่ิมพื นที่สีเขียว สวนสาธารณะและสถานที่ออกก้าลังกาย 
1.5 การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายน ้าเสียในชุมชน 
1.6 การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
  2.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ของชายหาดเจ้าส้าราญและชุมชน 

  2.2 การพัฒนาและโครงสร้างพื นฐานสาธารณูปโภค 

  2.3 การจัดระบบการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว 

  2.4 การจัดตั งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว      

    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
  3.1 การจัดวางระบบผังเมืองที่ดี 

  3.2 การจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื นฐานสาธารณูปโภคให้เพียงพอทุกชุมชน 

 

2. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นพื นฐานส้าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน ทุก

ระดับทั งผู้มีฐานะดี  คนชั นกลาง  ผู้มีรายได้น้อย และด้อยโอกาส    ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะ  อยู่

อาศัยอยู่ได้อย่างเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  มีความสะดวกสบาย  ความสะอาดถูกสุขอนามัย  มี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประชาชนได้รับการศึกษา  ความรู้  การฝึกอบรม  ข้อมูลข่าวงานอย่าง

กว้างขวาง  รวดเร็ว  สิทธิของประชาชนและความยุติธรรมได้รับการคุ้มครอง 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการศึกษา 

1.1 ส่งเสริมการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

1.2 ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวันเรียน 

1.3 ส่งเสริมพัฒนาระดับคุณภาพและมาตรฐานในการศึกษาทุกระดับ 

1.4 ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา  ระบบสารสนเทศทุกสถานการศึกษา  

      และประชาชนทั่วไป 

1.5 ส่งเสริมพัฒนาสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งความรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม 

 2.1 ส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

 2.2 การจัดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 2.3 จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 3.1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระบบบริการสาธารณูปโภค 

 3.2 การจัดบริการเชิงรุกในการป้องกันรักษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 3.3 การบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน 

3.  นโยบายการพัฒนาการบริหารจัดการ 

 มีจุดมุ่งหมายการพัฒนาเพื่อให้การบริหารงานเทศบาลต้าบลหาดเจ้าส้าราญ  มีความโปร่งใส   

ยุติธรรม  มีประสิทธิภาพและยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การวางแผนพัฒนาชุมชน    

 



ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาระบบการบริการ 

1.1 การพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเทศบาล  ในการให้บริการ

ประชาชน โดยเน้นการให้บริการที่ถูกต้อง  รวดเร็วและเป็นธรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาระบบการจัดการแบบมีส่วนร่วม  

 2.1 บริหารจัดการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 

 2.2 เน้นกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 2.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาบุคลากร 

 3.1 การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในเทศบาลมีความรู้  ความสามารถและมาตรฐาน           

      คุณธรรม  จริยธรรม 

3.3 สร้างจิตส้านึกและเสริมสร้างทัศนคติของบุคลากรให้บริการประชาชนด้วยความ 

      รวดเร็ว  ซื่อสัตย์  ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนและรับฟังความคิดเห็นของ 

      ประชาชน 

4.  นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 มีจุดมุ่งหมายการพัฒนา  ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท้า  มีรายได้ท่ีดี  มีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 

1.1 พัฒนาและเพ่ิมทักษะอาชีพและสมรรถนะทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้มี
รายได้น้อย 

1.2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1.3 ส่งเสริมการประมงชายฝั่งที่ไม่ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ      

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง 
 



 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

(Performance Indicators) 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบ
รายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบการ
ติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้ 

1.ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

      เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ
(processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ ( impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติคือ การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัว
บ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการก าหนด
เป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการ
ก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดข้ึนว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้
วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึกเพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น 

2.ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

    2.1ท าให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไม่ ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่ 

    2.2สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดข้ึน ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมจะหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้



จะเปน็ประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

   2.3 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 

   2.4 เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างาน 

3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

   3.1 เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 

   3.2 เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

   3.3 เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

   4.1 ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏบิัติงาน 

   4.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 

   4.3 ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

   4.4 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

เกณฑ์ตัวชี้วัด มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  

          

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม  5 
คะแนนที่ได้........... 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย  √ ) 

1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา 
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

√ 

2 คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา √ 
3 คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูล

ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
√ 

4 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ √ 
5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น √ 
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ √ 
7 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ √ 
8 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ √ 
9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ √ 

10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือน มิถุนายน  √ 
มีการด าเนินการครบ 10 ขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 



แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินการ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

1.คณะกรรมการพัฒนา 
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดท าแผนพัฒนา √  
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา √  
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน √  
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน √  
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

√  

2.การจัดท าแผนพัฒนา 
2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญมาจัดท าฐานข้อมูล √  
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ √  
2.4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น √  
2.5 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

√  

2.6 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
2.7 มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา √  
2.8 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
2.9 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ √  
2.12 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
2.13 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
 

 

 



 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำสำมปี 

จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำสำมปี 

 

ยุทธศาสตร์ ปีที่1 2560 ปีที่2 2561 ปีที่3 2562 รวม 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวม 66 93,809,440 9 3,450,000 8 2,950,000 83 100,209,440 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 50 12,087,300 53 11,206,000 42 5,006,000 145 28,299,300 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

39 13,040,000 30 6,140,000 25 5,430,000 94 24,610,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก
รรมและการท่องเที่ยว 

22 11,694,850 11 2,884,850 11 2,884,850 44 17,464,550 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21 59,120,000 13 14,560,000 13 14,560,000 47 88,240,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

21 3,552,000 11 1,251,000 11 1,251,000 43 6,054,000 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

35 5,444,850 12 790,000 12 790,000 59 7,024,850 

 

 

 



 

 

กำรจัดท ำงบประมำณ 

ยุทธศาสตร์ งบตามเทศบัญญัติ เงินสะสม งบอ่ืนๆ รวม 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวม 1,486,608 0 32,900,000 34,386,608 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 9,411,340 0 0 9,411,340 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

2,637,500 0 0 2,637,500 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

1,100,000 0 0 1,100,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

300,000 0 0 300,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 990,000 0 0 990,000 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน 220,000 0 0 220,000 



ผลการด าเนินงาน 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

1 โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ าซอยเทศบาล 1/5  
ม. 1 

 √  257,700  

2 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าพร้อมดาดคอนกรีตสาย
ปลายน้ าแตก-นานางช่ืน ม. 3 

  √ 621,000  

3 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าพร้อมดาดคอนกรีตสาย
เลียบถนนเทศบาล 5 จากสถานีวิทยุเรือ-คลองดี 19  
ม. 5 

       √                                                                                                                                                879,000  

4 จัดซื้ออุปกรณ์ด้านการจราจร   √ 8,950  

5 โครงการปรับเกลี่ยทรายชายหาด  √  90,000  

6 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ √   6,144,000 5,453,600 

7 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ √   892,800 745,600 

8 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ √   60,000 44,000 

9 โครงการอบรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ   √ 100,000 - 

10 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล   √ 5,000 - 

11 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา √   369,600 357,600 

12 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุโรคไข้เลือดออก √   50,000 14,927.30 

13 โครงการจดัประชาคม √   15,000 12,250 

14 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลหาดเจ้า
ส าราญคัพ 

  √ 30,000 - 

15 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) √   469,469 226,814.20 

16 โครงการจดังานวันลอยกระทง   √ 100,000 - 

17 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์รดน้ าด าหัวผูสู้งอาย ุ √   100,000 59,859.28 

18 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว √   900,000 257,892.80 

19 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน √   756,000 717,920 

20 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่    √ 30,000 - 

21 โครงการพัฒนาและเสรมิสร้างประสิทธิภาพพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า 

  √ 50,000 - 

22 โครงการสนับสนุนการด าเนินการจัดท าระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ (e-laas) 

  √ 10,000 - 

23 โครงการจดัท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

  √ 30,000 - 

24 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้   √ 10,000 - 

25 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย   √ 20,000 - 



 

 
ล าดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

26 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางทะเล 

  √ 20,000 - 

27 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   √ 20,000 - 
28 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนขับ้า   √ 20,000 - 
29 โครงการหาดเจ้าส าราญ การบริการที่ดีอาหารสะอาด   √ 20,000 - 

30 โครงการคดัแยกขยะ √   171,100 171,100 

31 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ   √ 20,000 - 

32 โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่ออนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  √ 30,000 - 

33 โครงการจดังานวันเด็ก √   100,000 70,455 

34 อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครครีี-เมืองเพชร 
ให้แก่ส านักงานจังหวัด 

√   60,000 60,000 

35 อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครครีี-เมืองเพชร 
ให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองเพชรบุรี 

√   15,000 15,000 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1 แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

สถานการณ์มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
เป็นจ านวนมาก 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนและให้มี
การบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะการคลัง 

2 การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ควรด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
3 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจ

เรื่องแผนจึงไม่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติ
ตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายผู้บริหารควรให้ความส าคัญและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่
การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 

4 งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอกับโครงการ ใช้งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดขึ้นตาม
แผนปฏิบัติการ 

5 ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 

หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท าโครงการโดย
ค านึงถึงตัวชี้วัดที่ก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

 


