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คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในทีเ่ ปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บดั ง กล่ า วและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวัง เป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งใน
การพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
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ส่วนที่ ๑
ที่มาและความสาคัญของการติดบทน
ตาม และประเมิ
นผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
า
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นของตน จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่
สาคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมี
การกาหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้
ด้วยเหตุผลทีม่ ีการวางแผนมีความสาคัญ ๕ ประการคือ
๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
๓) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
๕) ทาให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะ
บ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่
ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนิ นงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบ
ติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดาเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
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ดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง
จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทา
รายงานการติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ)
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสิ นใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดาเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ เป็นกลไกของการขั บเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการใดๆ ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทาเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่ งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี
จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลหนองผึ้ง จึงต้องการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการ (๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริ หารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่วั นรายงานผลและเสนอความเห็ นดั งกล่ า วและต้ องปิดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
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ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
ในการพั ฒ นาเทศบาล สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ประชาชนได้ และประชาชนเกิ ด ความ พึ ง พอใจสู ง สุ ด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ครั้งที่ 1/2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิ นทั้งแผนงาน
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกาหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ทางานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร
เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพั ฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่
นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรู ปของการวางแผนแบบมีส่ว นร่ว มของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่
ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็ นการวัดระดับความสาเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพั ฒนา
แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัย
น าเข้ า หรื อ ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ โ ครงการ (input) การติ ด ตามและประเมิ น ผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิ บั ติ
(implementation process) การประเมิน ผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยทาให้ผู้ บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็ นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ
ซึ่งการติ ดตามและประเมิ น ผลนี้ มีทั้ งในรู ป ของคณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผน สมาชิ กสภาท้อ งถิ่ น
ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
๒. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงิน
สะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็ คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็ นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นแนวทางใน
การจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน ตามกฎหมาย และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสาคัญกับโครงการอันเป็ นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นาโครงการขอรับ
เงินอุดหนุ น ของหน่ ว ยงานดังกล่ าวบรรจุ ไว้ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น และตั้ งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุด หนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพั ฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี
กล่ าวอีกนัย หนึ่ งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบ
และกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุ คลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่ การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้ องกับ สภาพแวดล้ อมในสั งคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่ การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุ ขุมรอบคอบในการดาเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึง
รอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาส
ที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้ งรับให้หมั้นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ ายเมื่อมีโอกาส
ก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดาเนิน การสิ่งเหล่ านี้ จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่ งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอี กหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
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ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาต่อ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เพื่ อให้ ผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่ นเสนอต่อ สภาท้ องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่วั นรายงานผลและเสนอความเห็ นดั งกล่ า วและต้ องปิดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๓ (๓)
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บ ริห ารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะสองครั้ ง ภายในเดื อ นเมษายนและภายในเดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ (๕)
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ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
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๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ได้กาหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ท าและประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้
๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดาเนิน โครงการเป็นไปตามห้ วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้ องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ แผนการบริห ารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุด มุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ครั้งที่ 1/2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~๙~
(๓) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุ โ ครงการในแผนพั ฒ นาเป็ น โครงการที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ ประชาชนในชุ ม ชน
สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า (Progress)
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชน
มีน้าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด
มีแหล่งน้าในการเกษตรพอเพียง
๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็ นอยู่ดี
ขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้ รั บ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ชุ ม ชนปลอดยาเสพติ ด
ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้ น มีการท่ องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดารงชีวิต
๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ
ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกาจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้าเลียลดลง การระบายน้าดีขึ้น
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข
หรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
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~ ๑๐ ~
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่ งผลไปถึง การ
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่
๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ดาเนินการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมท้องถิ่น
ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตาบล อาเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้ านที่บางส่ว นหรื อและส่ วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็น การตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สั งคม สิ่ งแวดล้ อม วิเคราะห์ เพื่อให้ เกิดการ
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย
ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้หลายแนวทาง
เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
 ติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ ยนแปลง และ
เพิ่มเติม
๕.๔ ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
๕.๕ สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
๕.๗ เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
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๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกาหนด
วิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๒ ประการ
ดังนี้
๖.๑ ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ดตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่ น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้ 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 อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งทีใ่ ช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิ ง คุ ณ ภาพ มี ค วามจ าเป็ น และส าคั ญ ในการน ามาหาค่ า และผลของประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากแผนพั ฒ นา เป็ น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
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~ ๑๒ ~
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้ องถิ่น
โดยดาเนินตรวจสอบเอกสารหลั กฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
เพื่อตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
(data analysis)
๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเที ยบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาสี่ปีปี แผนการดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดาเนินโครงการจากผู้ รับผิดชอบโครงการ
ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทาให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้
๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบการกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
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~ ๑๓ ~
๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
หนองผึ้งในแต่ละยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรั บปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน การเปลี่ย นแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่ ว น
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบั ติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ ทราบว่าขั้ น ตอนใดบ้ างที่มีปั ญหาอุปสรรค และปัญ หาอุปสรรคเหล่ านั้น เกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็ นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให้
มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strength) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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๗) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบั ติและผู้ สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปั ญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปั ญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทา
ให้ ทราบว่ า โครงการใดมีป ระสิ ท ธิภ าพในการแก้ ไขปั ญหาของสาธารณชนสมควรสนับ สนุน ให้ ด าเนิ น การต่อ ไป
ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
1. นายวิชัย คุณปัญญา
2. นายหล้า ไชยยาสุข
3. นายทองสุข อินทประสิทธิ์
4. นายจิรายุวัฒน์ พานิช
5. นางเพลินพิศ เงาคา
6. นายธนเดช หาญสิริปรีชา
7. นางจินตนา รัตนโชติกุล
8. นายอัครเดช ศักดิ์ศรี
9. น.ส.นงราม พุฒิมา
10. นางราพรรณ ศิริจันทนันทน์
11. นางยุพิน อินต๊ะสอน
12. นายรักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี
13. ด.ต.บุญทา ขันตี
14. นางกาญจนา ขันไชย
15. นายสมเพชร เตชะรุจิพร
16. น.ส.ปาณิสรา วชิระโภคะกุล

สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ประธานประชาคม หมู่ที่ 6
ประธานประชาคม หมูที่ 7
สารวัตรกานันตาบลหนองผึ้ง
ท้องถิ่นอาเภอสารภี
ผอ.กองช่าง
ผอ.กองการศึกษา
ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองสาธารณสุข
ประธานชมรมผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นเลขานุการ

**********************************
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~ ๑๕ ~

ส่วนที่ ๒
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนว่า
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ ประเทศ
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา
ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
แผนยุทธศาสตร์
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่องด้ว ยในการจัดทาแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้ องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แต่ทั้งนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการดาเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กาหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้
 กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจาเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(๑) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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~ ๑๖ ~
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๓) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่ง
เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
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) จัดทาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง
หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทางานร่วมกันในปีงบ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดทา
งบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทางานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดาเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทาเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดาเนินการ
เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้
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~ ๑๗ ~
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๑) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
๓) การลดรายจ่าย
๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก
๒๐ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย
๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process)
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดาเนินการ
๔. ค่านิยมหลักของคนไทย
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รูป้ ฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้ จั กด ารงตนอยู่ โ ดยใช้ห ลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงตามพระราชดารัส ของพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
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~ ๑๘ ~
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลั วต่อ
บาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
๕. นโยบายของรัฐบาล
๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็น
แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่ว มมือร่ ว มใจของรั ฐ และประชาสั งคมเพื่อร่ว มแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และขับเคลื่ อนการพัฒ นาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”
๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
๙) การรั กษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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~ ๑๙ ~
๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
๑) การแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดาเนิน
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นาเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง
๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ดาเนินการลงโทษตามกฎหมาย
๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข
๑.๔) ดาเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดาเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้ วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดาเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด
๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกาหนดแนวทางการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
๒.๑) ทาการสารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ทาผิดในอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตาแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทาผิด
๒.๒) กาหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง
๒.๓) กาหนดวิธีดาเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์
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~ ๒๐ ~
๒.๔) ส ารวจและจั ด ท าข้ อ มู ล การกระท าผิ ด ที่ เ ห็ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นพื้ น ที่ ข องแต่ ล ะ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒.๕) จัดทาข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี
๒.๖) จัดทาข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดาเนินคดีกับผู้กระ ทาผิด
ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
“เทศบาลต าบลหนองผึ้ ง เป็ นองค์กรที่ มี การบริ หารจั ดการโปร่งใส พั ฒนาสุ ขอนามัยถ้วนหน้ ารั กษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม สร้างความพร้อมทางการศึกษา ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมรักษาวัฒนธรรม นาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
อย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
พันธกิจ (ภารกิจ) การพัฒนา
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองตามครรลอง
ระบอบประชาธิปไตย
5.2 พัฒนาตาบลหนองผึ้งให้น่าอยู่ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา
สาธารณสุข อนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและยั่งยืน
5.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก และปลูกฝัง ค่านิยมที่ดี
งาม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชนตาบลหนองผึ้ง
5.4 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชน
5.5 ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน
5.6 คุ้มครองดูแล ชีวิตและทรัพย์สิน ให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด
5.7 รักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
5.8 ควบคุมไม่ให้โรงงานและสถานประกอบการก่อมลพิษซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
5.9 การพัฒนาคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการให้ควบคุมทุกพื้นที่ของตาบล
5.10 พัฒนาการบริ หารให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ของอาเภอ จังหวัด และของประเทศ รวมทั้งบูรณาการ
การบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
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~ ๒๑ ~
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
6.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นตนเอง เพิ่มมากขึ้น
6.2 ประชาชนมี คุ ณภาพชีวิ ตที่ ดีขึ้ น และยึ ดแนวทางการพั ฒนาแบบยั่ งยืนและยึ ดแนวทางพระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
6.3 ประชาชนได้ตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นตนเอง
6.4 ประชาชนมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
6.5 ประชาชนมีอาชีพหลัก และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
6.6 มีความมั่นคงในชีวิต และสามารถคุ้มครองดูแลทรัพย์สินของตนเอง ให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด
6.7 รักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
6.8 ปรั บโครงสร้ างการควบคุมไม่ให้ โรงงานและสถานประกอบการก่อมลพิษซึ่งมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของ
ประชาชน
6.9 การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการเพียงพอแก่ทุกพื้นที่
ของตาบล
6.10 มีพัฒนาการบริหารสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของอาเภอ จังหวัด และของประเทศ และยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตาบลหนองผึ้ง
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้เป็น 6 ยุทธศาสตร์ คือ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
2) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู่
3) เพื่อให้สภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นที่น่าอยู่อาศัย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรด้านที่ดิน
4) เพื่อทาการก่อสร้างปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันพึงมีในเมือง ซึ่งได้แก่
ทางเดินเท้า ท่อระบายน้า ลาเหมืองและไฟฟ้าสาธารณะ
เป้าหมาย ถนนทุกสายและรางระบายน้าในตาบลหนองผึ้ง
แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน ทางเท้า ทางระบายน้า
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2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
2) เพื่อเร่งรัดพัฒนาศักยภาพและทักษะของประชาชนในการประกอบอาชีพและส่งเสริมให้
ประชาชนมีงานทามากที่สุด
3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ในชุมชน ให้ดาเนินไปด้วยความ
เข้มแข็ง มั่นคั่งและพยายามทาออกไปตามวิถีทางธุรกิจ
4) เพื่อเร่งรัดพัฒนาให้คนเป็นคนดี มีความสามารถและพึ่งตนเองได้
5) เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้ตามควรแก่อัตภาพ
6) เพื่อพัฒนาจิตใจประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ให้เป็นผู้มีศีลธรรมและคุณธรรมที่ดีงาม
7) เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข
8) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคมตลอดจนให้ การสงเคราะห์ประชาชน
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
เป้าหมาย
ทุกครัวเรือนในตาบลหนองผึ้ง
แนวทางการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสวัสดิการ ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
และป้องกันปัญหายาเสพติด พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีและเท่าเทียมกัน
2) ทานุบารุงศาสนา และวัฒนธรรมให้ยืนยาวตลอดไป
เป้าหมาย
1) 90 % ของเยาวชนตาบลหนองผึ้งได้รับทุนการศึกษา
2) ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์สืบต่อไป
แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน
2) อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และบารุงศาสนา
4. ยุทธศาสตร์ดารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
วัตถุประสงค์
1) เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้าให้ได้มาตรฐาน
2) เพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้าที่เกิดจากน้าฝนและน้าเสีย จากอาคารบ้านเรือน ไม่ทาให้
เกิดความเสียหายแก่แหล่งน้า
3) เพื่อปรับปรุง บารุงรักษา แม่น้าลาคลอง ลาเหมืองให้สะอาด สวยงาม และเป็นการอนุรักษ์
ลาเหมืองตื้นเขินอย่างยั่งยืน
4) เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อชุมชนในตาบลหนองผึ้ง
5) เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6) เพื่อบาบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
สภาวะแวดล้อมตาบลหนองผึ้งได้รับการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
กาจัดขยะมูลฝอยและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ สร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภค
สาธารณูประการและแหล่งน้า

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ครั้งที่ 1/2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๒๓ ~
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่งคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถควบคุมโรคติดต่อได้และจัดบริการการแพทย์
ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
ทุกครัวเรือนในตาบลหนองผึ้ง
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน การควบคุมและระงับโรคติดต่อ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและรู้จักหน้าที่ของตน
ตามหลักการประชาธิปไตย
2) เพื่อปรับปรุงสมรรถนะในการบริการงานของท้ องถิ่นให้มีความคล่องตัวสามารถรองรับ การขยายตัว ของชุมชน
และความเจริญเติบโตของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศูนย์กลางการบริการระดับท้องถิ่น
3) เพื่อให้ท้องถิ่นมีฐานะการคลังที่มั่งคง โดยสามารถจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้มากขึ้น และมีรายได้จาก ทรัพยากรของ
ท้องถิ่นเอง
4) เพื่อให้ องค์กรของท้องถิ่น เป็ น องค์กรพื้นฐานในการพัฒ นาประชาธิปไตย และการระดมความร่ว มมือจาก
ภาคเอกชนในการจัดดาเนินการสาธารณะต่างๆ ไปยังประชาชนอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย
ประชาชนทุกคนในตาบลหนองผึ้ง
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
****************************
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ส่วนที่ ๓
การประเมิน / ติดตามตนเอง
แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชือ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มี
ไม่มี
การดาเนินงาน การดาเนินงาน
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และทุก 6 เดือน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เทศบาลตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2. รายงานผลการดาเนินงาน รอบที่ 1
 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 4 ปี
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ปี
ปีที่ 1 2561
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านความมั่งคั่ง
อย่างยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการสร้าง
แห่งวัฒนธรรมความรู้
ภูมิปัญญาจิตสาธารณะ
และพัฒนาศักยภาพคน
ให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง
4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการดารง
เป็นฐานทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพลังงานสะอาด
5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัย
และความสงบสุขของ
ประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสร้าง
ประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็นประชา
ธิปไตยและเป็นธรรมใน
การให้บริการ
รวม

ปีที่ 2 2562

ปีที่ 3 2563

ปีที่ 3 2564

รวม 4 ปี

จานวน

งบ

จานวน

งบ

จานวน

งบ

จานวน

งบ

จานวน

งบ

โครงการ
247

ประมาณ
104,311,000

โครงการ
247

ประมาณ
104,311,000

โครงการ
247

ประมาณ
104,311,000

โครงการ
247

ประมาณ
104,311,000

โครงการ
988

ประมาณ
417,244,000

47

2,750,000

47

2,750,000

47

2,750,000

47

2,750,000

188

11,000,000

55

4,320,000

55

4,320,000

55

4,320,000

55

4,320,000

220

17,280,000

15

9,741,683

15

9,741,683

15

9,741,683

15

9,741,683

60

38,966,732

23

3,290,000

23

3,290,000

23

3,290,000

23

3,290,000

92

13,160,000

43

6,240,000

43

6,240,000

43

6,240,000

43

6,240,000

172

24,960,000

430

130,652,683

430

130,652,683

430

130,652,683

430

130,652,683

1,720

522,610,732

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ครั้งที่ 1/๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๒๖ ~
4. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านความมั่งคั่ง
อย่างยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการสร้าง
แห่งวัฒนธรรมความรู้
ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อม
รับกับการเปลี่ยนแปลง
4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการดารง
เป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงานสะอาด
5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัย
และความสงบสุขของ
ประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสร้าง
ประสิทธิภาพ ความ
โปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตยและเป็น
ธรรมในการให้บริการ

รวม

จานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อย
ละ

จานวน

ร้อยละ

-

-

-

-

26

100

-

-

-

-

26

100

8

47.05

1

5.89

8

47.06

-

-

-

-

17

100

7

31.82

-

-

15

68.18

-

-

-

-

22

100

-

-

4

66.67

2

33.33

-

-

-

-

6

100

3

30.00

2

20.00

5

50.00

-

-

-

-

10

100

9

45.00

-

-

11

55.00

-

-

-

-

20

100

27

153.87

7

92.56

67

353.57

-

-

-

-

101

100

สรุป
โครงการที่ได้ดาเนินการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี 2561
คิดเป็นร้อยละ 27 x 100 =
101

จานวน ร้อยละ

27
โครงการ
101
โครงการ
26.73 %

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ครั้งที่ 1/๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๒๗ ~

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-เดือนมีนาคม 2561)
โครงการ

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณ
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. โครงการในไตรมาสที่ 1 และ 2 ยังดาเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะเงินรายได้ยังไม่เข้าคลัง
ของเทศบาล
2. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ล่าช้าเนื่องจากบางโครงการไม่มีผู้รับเหมา
3. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการ
ต้องใช้งบประมาณจานวนมากในการดาเนินโครงการ
4. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดาเนินงานเฉพาะทางด้าน เช่น ด้านประปา ด้าน
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการ
ดาเนินงานของเทศบาลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลจะดาเนินการ
6. มีบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน เนื่องจาก
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น
7. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้การดาเนินการบางโครงการเป็นไป
ด้วยความล่าช้า
8. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทางาน ของ องค์กร ทาให้การ
ทางานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
1. ดาเนินการเร่งโครงการด้านพื้นฐาน พยายามดาเนินงานไม่เกินปีงบประมาณนั้น
2. นาโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการต่อไป
3. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานของเทศบาล
4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
5. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทาการซักซ้อมทาความเข้าใจของกระบวนการทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานและผู้นาชุมชน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ครั้งที่ 1/๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๒๘ ~
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รวม

งบประมาณ
ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

-

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ตั้งไว้
เบิกจ่าย
1

โครงการค่ายสองวัยหัวใจผู้พัน

2

โครงการปั่นรถถีบม่วนใจ๋สานสายใย
ครอบครัวตาบลหนองผึ้ง

3

โครงการฝึกอบรมการจักสานด้วยเชือก
พลาสติก

80,000

48,200

150,000

52,550

50,000

32,080

4

โครงการโรงเรียนหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา

700,000

292,543

5

โครงการฝึกอบรมการตัดเย็บกระเป๋าจาก
หนัง

50,000

38,928

6

โครงการสตรีมีสติ

30,000

30,000

7

โครงการฝึกอบรมการทาขนม

30,000

22,991

8

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี
แม่บ้านพร้อมศึกษาดูงาน

200,000

149,919

50,000

47,500

9

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
รวม

1,340,000

ที่มา
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561

หมาย
เหตุ

หมายเหตุ

ยังไม่
สิ้นสุด
โครงการ

714,711

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ครั้งที่ 1/๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๒๙ ~
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสร้างแห่งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคน
ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา

2

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองผึ้ง

3

ค่าอาหารเสริม (นม)

4

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2561

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

858,000

858,000

40,000

31,810

1,055,000

281,939.84

60,000

59,946

5

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาคม
ต้านยาเสพติด(หนองผึ้งเกมส์) ครั้งที่ 18
ประจาปี 2561

100,000

34,290

6

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองผึ้ง

60,000

19,363

7

โครงการจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง
ประจาปี 2560

50,000

49,997

รวม

ที่มา

หมาย
เหตุ

เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561

2,223,000 1,335,345.84

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ครั้งที่ 1/๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๓๐ ~
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการดารงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ตั้งไว้

1

โครงการจัดการขยะในโรงเรียนและศูนย์เด็ก
เล็กในพื้นที่

50,000

2

โครงการดูแลสุสานและฌาปณสถานในพื้นที่
ตาบลหนองผึ้ง

144,000

3

โครงการสนับสนุนหมู่บ้านต้นแบบคัดแยก
ขยะในครัวเรือน

50,000

4

โครงการทาความสะอาดไหล่ถนน(ถนน
เชียงใหม่-ลาพูน วงแวนรอบนอก รอบกลาง
และทางรถไฟ)

100,000

รวม

344,000

งบประมาณ
เบิกจ่าย

หมายเหตุ

ที่มา
เทศบัญญัติ โครงการอยู่ใน
18,575 ประจาปี ระหว่างการ
2561 ดาเนินงาน
จ้างเหมาดูแล
เทศบัญญัติ
ฌาปณสถาน
60,000 ประจาปี
รายเดือน 3
2561
แห่ง
ดาเนินการไป
เทศบัญญัติ 1 กิจกรรม
9,240 ประจาปี คือ การประชุม
2561 หมู่บ้านเพื่อคืน
ข้อมูล
ดาเนินการไป
แล้ว 1
กิจกรรม คือ
ทาความ
เทศบัญญัติ
สะอาดถนน
47,100 ประจาปี
สายต้นยาง
2561
เนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อม
ไทยเมื่อเดือน
ธันวาคม
134,915

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ครั้งที่ 1/๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๓๑ ~
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ตั้งไว้

1

โครงการตรวจคุณภาพมาตรฐานน้าประปา
ในหมู่บ้าน

30,000

2

โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน

40,000

3

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องหมอกควัน
และการเผาในที่โล่ง

50,000

4

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ตาบลหนองผึ้ง

50,000

5

โครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน

50,000

รวม

220,000

งบประมาณ
เบิกจ่าย

หมายเหตุ

ที่มา
เทศบัญญัติ
23,112 ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
25,960 ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
50,000 ประจาปี
2561

ดาเนินการไป
3 กิจกรรม
คือ จัดทาแผ่น
เทศบัญญัติ
พับประชา
48,000 ประจาปี
สัมพันธ์,อบรม
2561
ให้ความรู้แก่
ตัวแทน อสม.
จัดซื้อวัคซีน
ดาเนินการไป
เทศบัญญัติ
1 กิจกรรมคือ
28,700 ประจาปี
การฉีดวัคซีน
2561
พิษสุนัขบ้า
175,772

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ครั้งที่ 1/๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๓๒ ~
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถและ
พระบรมวงศ์ศานุวงค์

2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และ
พนักงานเทศบาลตาบลหนองผึ้ง

3

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจาปีงบประมาณ
2561 อาเภอสารภี

20,000

20,000

4

โครงการจัดทารายงานแผนติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบล
หนองผึ้ง

30,000

3,000

5

โครงการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณ
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง

30,000

1,950

6

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

30,000

19,295

7

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000

200,000

8

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

20,000

19,810

9

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ

30,000
(+10,000)

36,300

870,000

777,251

รวม

ตั้งไว้
400,000

100,000

เบิกจ่าย

ที่มา

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ
399,890 ประจาปี
2561
77,006

เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
เงิน
ประจาปี
อุดหนุน
2561
เทศบัญญัติ
(ครั้งที่
ประจาปี 2/2560)
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
ประจาปี
2561
เทศบัญญัติ
โอน
ประจาปี งบประมาณ
2561
เพิ่ม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ครั้งที่ 1/๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๓๓ ~

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
ทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕60 – กันยายน
๒๕๖1
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลหนองผึ้ง
๒. รายงานผลการดาเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕๖1)
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน
บรรจุใน
คิดเป็นร้อยละ
แผนพัฒนาสี่ปี เทศบัญญัติ
ของโครงการที่
(นาไปปฏิบัติ) ปรากฏในแผนฯ
247
26
10.53

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

47

17

36.17

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคน
ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

55

22

40.00

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดารงเป็นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

15

6

40.00

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

23

10

43.48

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการ
ให้บริการ

43

20

46.51

430

101

23.49

รวม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ครั้งที่ 1/๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๓๔ ~
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4) การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อ
สาธารณะ
5) ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น

พอใจมาก
(ราย)
60
53

พอใจ
(ราย)
32
31

ไม่พอใจ
(ราย)
8
16

44

43

13

22

62

16

35
81
36
77

44
10
41
11

21
9
23
12

408

274

118

หมายเหตุ จานวนผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 100 ราย
ผลการสารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ในภาพรวม ปรากฏว่า ใน
จานวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 8 ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ 51.00, พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 34.25 ,
และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 14.75
สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่

1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็น

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.66
7.56
8.93
7.96
7.13
7.43
8.50
8.81

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ครั้งที่ 1/๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๓๕ ~
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
9.13
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
8361
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.73
4) การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ
8.53
5) ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.72
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.79
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.61
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.81
ยุทธศาสตร์ที่

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

3 ด้านการสร้างแห่งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
8.21
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.61
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.85
การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ
8.55
ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.71
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.52
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.63
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.51

ยุทธศาสตร์ที่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

4 ด้านการดารงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
8.79
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.16
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.53
การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ
8.32
ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.14
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.56
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.66
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.71
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ครั้งที่ 1/๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๓๖ ~
ยุทธศาสตร์ที่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

5 ด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
8.81
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.73
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.62
การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ
8.12
ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.56
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.61
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.72
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.65

ยุทธศาสตร์ที่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

6 ด้านสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
8.42
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.22
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.12
การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ
8.32
ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.15
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.69
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.53
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.17

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. โครงการในไตรมาสที่ 1 และ 2 ยังดาเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะเงินรายได้ยังไม่เข้าคลัง
ของเทศบาล
2. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ล่าช้าเนื่องจากบางโครงการไม่มีผู้รับเหมา
3. จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการ
ต้องใช้งบประมาณจานวนมากในการดาเนินโครงการ
4. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดาเนินงานเฉพาะทางด้าน เช่น ด้านประปา ด้าน
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5. ขาดความร่ ว มมื อ จากภาคประชาชนเท่ า ที่ ค วร เช่ น ประชาชนยั ง ไม่ เ ข้ า ใจถึ ง แนวทางการ
ดาเนินงานของเทศบาลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมทีเ่ ทศบาลจะดาเนินการ
6. มีบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน เนื่องจาก
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ครั้งที่ 1/๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๓๗ ~
7. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทาให้การดาเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า
8. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทางาน ของ องค์กร ทาให้การ
ทางานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
1. ดาเนินการเร่งโครงการด้านพื้นฐาน พยายามดาเนินงานไม่เกินปีงบประมาณนั้น
2. นาโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการต่อไป
3. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานของเทศบาล
4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
5. จั ดให้ มีการประชุมชี้แจง หรือทาการซักซ้อมทาความเข้าใจของกระบวนการทางานร่ว มกัน
ระหว่างหน่วยงานและผู้นาชุมชน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ครั้งที่ 1/๒๕๖1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

~ ๓8 ~

ส่วนที่ ๔
ประมวลภาพผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ครั้งที่ 1/2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)

