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ค ำน ำ 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน  ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 3             
พ.ศ. 2561  ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔  เพ่ือติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 256๑ - 256๔)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การติดตามและประเมินผลจะเป็นกระบวนการส าคัญ 
ในการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งข้อมูลการติดตามและประเมินผลที่ได้ 
ผู้บริหาร สามารถน าไปใช้ประกอบการก าหนดนโยบาย และเป็นข้อมูลป้อนกลับไปให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ
แนวทางการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม   

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕61 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) ขึ้น          
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล  และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  คณะกรรมการหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลฯ  สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลไหล่หิน 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน        
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วาง  

 

ดังนั้น  การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น    
ได้ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง         
แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม”(monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหาก
โครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  
เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและ
การเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดู
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่
แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิค
เชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่าย
สูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระ
ต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว  (part-time)   
เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส  
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หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษา
ติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “กำรประเมินผล”      
นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน            
การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่    
อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่าง
มีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบ       
ไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไหล่หิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕61 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561       
ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้  

1.ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้ อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 
 
 
 



งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง      หน้า ๖ 
 

ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิน     

ทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร ว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง     
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการ             
ของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่ การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด       
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิน่หรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การ
ประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับ
หรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  
องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   

1.ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ 
ที่จะให้เงินอุดหนุน 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

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

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ  ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก
ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ 
งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการ
และจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับ  และรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ      
งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติด 
ตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ งยืน เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

2.วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
๑) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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3.ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2561   ดังนี้   

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

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

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

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๒)   
ขั้นตอนที่ ๔    

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
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ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น 

/คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 
ประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำรติดตำม 

และประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 

ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำร 

ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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4.กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไหล่หิน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

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

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว2931 ลงวันที่15 พฤษภาคม ๒๕
62  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๔.๑ กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง 
(adequacy)  ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process 
evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

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

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
(๒) ควำมสอดคล้อง (relevance) 

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

(๓) ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔) ควำมก้ำวหน้ำ(Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด            
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   
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๒) ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่       
ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการ

พนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔) ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
เพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ         

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖) ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ

ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม    
ที่ดีงามและความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น     
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕) ประสิทธิภำพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่       

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

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่      

มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  
ภูมิภาคและระดับประเทศ   

(๘) กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) เป็นการ
ประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจาก
อะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  
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๔.๒ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น         

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เขตอปท.ข้างเคียง ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

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

(๒) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น

จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓ กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลไหล่หิน  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง   

และเพ่ิมเติม   
๔.๔ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด      

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๔.๕ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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5.ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบ      
ที่ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        
มีองคป์ระกอบที่ใช้ในการติดตาม  ดังนี้ 

 (1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบาลต าบลไหล่หินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

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

 แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

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

 5.2 วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
  (1) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (3) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 
การด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562  
  ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระยะเวลำ 6 เดือน 

(1) เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
(2) เดือนเมษายน 2562 – กันยายน 2562 
(3) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระตีบ ประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่ 

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

 

http://www.dla.go.th/
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6.เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไหล่หิน ดังนี้   

๖.๑ กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(1) ตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนก ำหนด ดังนี้ 
 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

๖.๒ กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

(1) ตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนก ำหนด ดังนี้ 
  แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

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

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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7.ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัตหิรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติเป็นต้น 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

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

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

๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ 
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง หรือจะต้อง
ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขัน
กันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
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8.คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลไหล่หิน 
 
1. นายธนบัตร  จักรค า  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธาน 
2. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย   สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการ 
3. นายไพโรจน์  ดวงชัย   สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการ 

4. นายอ านวย  แก้วคะปวง  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  เป็นกรรมการ 

5. นายสมบูรณ์  พุทธสอน   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เป็นกรรมการ 

6. นายมนู  นิวาโต  ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เป็นกรรมการ 

7. นายศรีทน  ดวงไชย  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ 

8. นายสมบูรณ์  เตวี  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
9. นายทรง  กันค า   ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 

10. นายเจริญ  โสพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นกรรมการ 

11. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์      เป็นกรรมการ 

12. นางนิชชยา  อินพิรุด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นคณะท างาน 
และเลขานุการ 

13. นางพัทธนันท์  รักดิษฐ์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์  ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เป็นการวิเคราะห์รวบรวมสภาพปัญหา และความต้องการของ ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลไหล่หิน  ตลอดจนสอดคล้องกับศักยภาพของเทศบาลต าบลไหล่หิน  การวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เป็นการลด  ความเสี่ยงในการบริหารการ
จัดการ ช่วยพัฒนาแรงจูงใจ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และการสร้างสรรค์  การวางแผนเป็นพ้ืนฐานด้าน
การตัดสินใจ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน เป็นแผนที่ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ 
ตลอดจนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ด้านนั้นๆ ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นตัวชี้วัด 
และทิศทางการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน ไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

วิสัยทัศน์ (Vision) กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลไหล่หิน  

“ สิ่งแวดล้อมดี คนมีกำรศึกษำ แหล่งศำสนำวัฒนธรรม น ำชุมชนผำสุก”   

พันธกิจ (Mission) เทศบำลต ำบลไหล่หิน 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน จึงก าหนดพันธกิจหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานของชุมชนให้ครบถ้วนทั่วถึงและได้ 
              มาตรฐาน 
 2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพท่ีดีโดยความร่วมมือ 
              ทุกภาคีในชุมชน 

3. ส่งเสริมการศึกษา และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวทางประชารัฐ 
 7. พัฒนาการให้บริการพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลไหล่หิน  

ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
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ยุทธศำสตร์ที่  1    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
พันธกิจ - พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานของชุมชนให้ครบถ้วนทั่วถึงและได้

มาตรฐาน 
เป้ำประสงค์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
ค่ำเป้ำหมำย : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานการอ านวยความสะดวกทั่วถึงเหมาะกับการอยู่อาศัยของ

ประชาชน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑.  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  
และสะพาน 

1. ร้อยละ 80 ของเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการ
ก่อสร้างปรับปรุง 

๒.  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

2. ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ 

3.การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  และการ
บ ารุงรักษาไฟถนน  (ไฟก่ิง) 

3. ร้อยละ 80 ของเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

4. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบการ
ระบายน้ าท่วมขัง 

4. ร้อยละ 80 ของเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการวาง
ระบบการระบายน้ า 

5. การวางระบบผังเมืองรวม 
 

5. ร้อยละ 80 สามารถใช้ประโยชน์จากระบบผัง
เมืองรวมได้ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดท า
ระบบบริการสาธารณะ 

 
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
 การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดล ำปำง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
อย่างเป็นระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล ำปำง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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ยุทธศำสตร์ที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ - อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพท่ีดีโดยความร่วมมือ

ทุกภาคีในชุมชน 
เป้ำประสงค์ : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 
ค่ำเป้ำหมำย : ต าบลไหล่หินมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก  ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักและได้รับความรู้  

2. การบ าบัดฟื้นฟู  การเฝ้าระวัง  และการป้องกัน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจิตส านึกใน
การป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

3. การก่อสร้าง  ปรับปรุง  และบ ารุงรักษาแหล่ง
น้ าสาธารณประโยชน์ 

3. ร้อยละ 50 ของจ านวนแหล่งน้ าได้รับการ
บ ารุงรักษา 

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 4. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ใน
การจัดการขยะในครัวเรือน 
5. ร้อยละ 70 ของครัวเรือนในต าบลไหล่หิน ได้รับ
การจัดเก็บ/ขน/การก าจัดขยะมูลฝอย 

 
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 
ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดล ำปำง  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล ำปำง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง      หน้า ๒๐ 
 

ยุทธศำสตร์ที่  3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม/ชุมชน 
พันธกิจ - การส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลูกผังคุณธรรมจริยธรรม 
เป้ำประสงค์ - อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความม่ันคงปลอดภัยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ค่ำเป้ำหมำย - ประชาชนต าบลไหล่หินร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - ประชาชนต าบลไหล่หินมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑.  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส 

1. ร้อยละ 80 ของเด็ก สตรี คนชรา ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล 
 

2. การสนับสนุนด้านการศึกษา  ทั้งในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้รับ
การส่งเสริมด้านการศึกษา 

3. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3. ร้อยละ 80 ของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในต าบล 

4. ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับการป้องกันและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 5. ร้อยละ 80 ของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

6. การเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย 

6. ร้อยละ 90 ของครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือจาก
เหตุสาธารณภัย 
7. ร้อยละ 90 ของครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง
ปลอดภัย 

 
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความม่ันคงปลอดภัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 
ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดล ำปำง  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมล าปางให้เป็นสังคมแหล่งการ
เรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความม่ันคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล ำปำง  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
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ยุทธศำสตร์ที่  4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
พันธกิจ - ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
เป้ำประสงค์ : ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนทุกภาคส่วน 
ค่ำเป้ำหมำย : เศรษฐกิจชุมชนต าบลไหล่หินได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1.  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชนในต าบล 

1. ร้อยละของอัตราการว่างงานลดลง 
2. ร้อยละ 80 ของครัวเรือนมีรายได้เพียงพอกับการ
ด ารงชีพ 

๒.  การส่งเสริมการตลาด  และการใช้สินค้า
ท้องถิ่น 

3. ร้อยละ 80 ของกลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมความรู้
และการตลาด 
4. ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนมี
คุณภาพ 

๓.  การส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบล 5. ร้อยละของอัตรานักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
๔.  การก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า  และระบบส่งน้ า
ใช้ในการเกษตร 

6. ร้อยละของแหล่งกักเก็บน้ าและระบบส่งน้ ามี
จ านวนเพิ่มขึ้น 

๕.  การปรับปรุง  บ ารุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ า  และ
ระบบส่งน้ าใช้ในการเกษตร 

7. ร้อยละ 60 ของแหล่งกักเก็บน้ า และระบบส่งน้ า
ได้รับการปรับปรุง บ ารุงรักษา 

 
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
 ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดล ำปำง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริหาร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล ำปำง  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ยุทธศำสตร์ที่  5  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
พันธกิจ - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวทาง ประชารัฐ 
 - พัฒนาการให้บริการพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
เป้ำประสงค์ : การบริการจัดการของเทศบาลมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม

และบูรณาการ 
ค่ำเป้ำหมำย : ประชาชนต าบลไหล่หินได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการบริหารโดย

กระบวนการประชาคม 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

๑.  การพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ความสามารถใน
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ  และทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

๒.  การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  
และสถานที่ปฏิบัติราชการให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติราชการ 

2. ร้อยละ 90 ของเครื่องมือเครื่องใช้มีความทันสมัย
และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

๓.  การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  ในกิจการ  
บทบาท  และอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

3. ร้อยละ 70 ของประชาชนได้รับความรู้และมีส่วน
ร่วมในการเมืองและการบริหาร 

๔.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
รูปแบบกระบวนการประชาคม 

 
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดล ำปำง  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล ำปำง  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 



งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง      หน้า ๒๓ 
 

ควำมเชื่อมโยงทำงยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 

                
 
 
 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลไหล่หิน 
 

5 ยุทธศำสตร์  

24 กลยุทธ์ 5 เป้ำประสงค์ 

5 จุดยืนยุทธศำสตร์ 

27 ตัวชี้วัด 

5 ค่ำเป้ำหมำย 
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ส่วนที่ 3 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  

ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้ง
ต าบล  อ าเภอ  และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้
สังคมท่ีเป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กำรวิเครำะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี 
ความเข้มแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
  กำรวิเครำะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย 
ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  กำรวิเครำะห์โอกำส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น
อย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
 กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก 
ที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง       
และเทคโนโลยี  
 

SWOT  Analysis 

 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 

จุดแข็ง 

W = Weah 

จุดอ่อน 

SWOT  

ประเด็น 

O = 
Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 

อุปสรรค 
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การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
เทศบาลต าบลไหล่หิน ที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
และเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อระหว่างจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว และมี
หน่วยงานราชการหลักอยู่ในพ้ืนที่ คือโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ ท าให้เศรษฐกิจในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วมี
การสร้างอาคารพาณิชย์ หมู่บ้านจัดสรร  ร้านค้าต่างๆ จ านวนมาก จึงท าให้เทศบาลต าบลไหล่หินมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาต าบลไหล่หินให้มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้  
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 

1. กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น SWOT 
วิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (Internal Analysis) 
 

ปัจจัยภำยใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
2. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3. มีการแบ่งส่วนงานที่ชัดเจนและครอบคลุมงานที่รับผิดชอบตาม
อ านาจหน้าที่ 
4. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
5. การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาอาชีพ 
7. มีการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
8. การปฏิบัติงานยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย     
และนโยบาย 
9. มีเทศบัญญัติใช้เป็นเครื่องมีในการบริหารงาน 
 

1. ขาดบุคลากรรับผิดชอบงานบางต าแหน่ง 
2. ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 
3. งบประมาณมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนา 
4. ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงาน 
5. ขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
ระบบ IT ในการให้บริการประชาชนแบบ 
One stop service  
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วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (External Analysis) 
ปัจจัยภำยนอก 

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค/ภัยคุกคำม (Threats) 
1. มีการคมนาคมที่สะดวกสามารถเชื่อมต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้หลายต าบล 
– อ าเภอ และมีเส้นทางลัดออกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ล าพูน – เชียงใหม่ได้ 
2. มีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ส าคัญ มีผู้คนทุกระดับชั้นให้ความสนใจ
และเคารพนับถือ 
3. มีประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และโดดเด่นเป็นที่รู้จักและสนใจของ
คนทั่วไป เช่น ประเพณีสงกรานต์วัดไหล่หินหลวง เป็นต้น 
4. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จังหวัดล าปางให้
การสนับสนุน 
5. อยู่ใกล้วัดพระธาตุล าปางหลวง มี่มีนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ มาเยี่ยมชนมากอยู่แล้ว 
6. อยู่ใกล้น้ าพุร้อน ดอยฮาง ต าบลใหม่พัฒนาซึ่งในอนาคตสามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
7. มีโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
8. มีแม่น้ า และแหล่งน้ าหลายแหล่ง เช่น แม่น้ ายาว น้ าแม่ฮวก        
น้ าแม่เหิน อ่างเป็นน้ าแม่เหิน อ่างเก็บน้ า แม่ฮวก 
9. มีคลองส่งน้ าตามโครงการชลประทานกิ่วคอหมาผ่าน 
10. มีพื้นที่ท าการเกษตรมากมาย สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้มี
ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้อีกเป็นจ านวนมาก 
11. มีเครือข่ายการสื่อสารที่สะดวกต่อการติดต่อ 
12. มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
 

1. กระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยมแผ่ขยายเข้ามาใน
พื้นที่ และการเจริญเติบโตของเมืองรวดเร็วเกินไป 
2. ต้องรอโอกาสการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 
3. การถ่ายโอนภารกิจมีมากขึ้นซึ่งขัดกับเทศบาล
ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย 
4. ขาดการจัดการระบบน้ าเพื่อการเกษตร และการ
อุปโภคบริโภค 
5.  คนในพื้ นที่ ไ ป เรี ยน  และท า ง านต่ า งพื้ นที่         
และต่างประเทศมาก 
6. มีปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น กลิ่นมูลสุกร ไก่  
เป็นต้น 
7. มีปัญหายาเสพติด และอบายมุขต่างๆ เช่น       
การพนัน สุรา เป็นต้น 
8. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการดูและสุขภาพ
และการออกก าลังกาย 
9. ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
10. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
 

 
 

2. กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
โอกำส (Opportunity) อุปสรรค/ภัยคุกคำม (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงาน
ของท้องถิ่นในการพัฒนาทุกๆด้าน 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการกระจายอ านาจมากข้ึน 

3. ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 

1. กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข
ตลอดเวลา 

2. มีประชากรแฝงเพ่ิมข้ึน 
3. การถ่ายโอนภารกิจบางภารกิจยัง

ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีความรู้
เฉพาะด้าน 
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กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ  e-plan 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
  เพ่ือให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลไหล่หิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖2 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕62 – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2) เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลต าบลไหล่หิน  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนครั้งนี้  ส าหรับการติดตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0815.4/ว4192 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มีการปรับปรุงระบบ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ระบบจึงไม่สามารถประมวลผลได้คณะท างานจึงได้รวบรวมข้อมูล   
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หินพิจารณา รายละเอียด        
ตามรายงานสรุปผล ดังนี้ 
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กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ระหว่ำงเดือนเมษำยน - กันยำยน 2562 

(แบบที่ใช้แทนระบบ e-Plan) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำดับ รำยละเอียดโครงกำร เป้ำหมำยของโครงกำร งบประมำณ 
ปี 2562 

แหล่งเงิน 
งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้จริง 

1 โครงการปรับปรุงผิวถนนและผิวลานด้วย
แอสฟัสล์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าวัดบ้านเข้า
ซ้อน หมู่ที่ 1 

ปรับปรุงผิวถนนและผิวลานด้วยแอสฟัสล์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าวัดบ้านเข้าซ้อน  
หมู่ที่ 1 

297,000 - - 

2 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีต บริเวณสามแยกทางไปโรงเรียน
แม่ฮวก หมู่ 3 

เสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณสามแยกทางไปโรงเรียน    
แม่ฮวก หมู่ 3  

295,000 - - 

3 โครงการวางท่อระบายน้ าซอยบ้านนาย
อานนท์ ปิ่นแก้ว 

วางท่อระบายน้ าซอยบ้านนายอานนท์ ปิ่นแก้ว  290,000 - - 

4 โครงการปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนน   แอส
ฟัสติกในพ้ืนที่ต าบลไหล่หิน 

ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกในพ้ืนที่ต าบลไหล่หิน 295,000  - - 

5 โครงการปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีต
ในพ้ืนที่ต าบลไหล่หิน  

ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนคอนกรีตในพ้ืนที่ต าบลไหล่หิน   295,000 - - 

6 โครงการวางท่อระบายน้ า 14 จุด บริเวณ
หน้าบ้านนายประสิทธิ์ น านนท์ 

วางท่อระบายน้ า  14 จุด บริเวณหน้าบ้านนายประสิทธิ์ น านนท์ท่อระบายน้ า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  ยาว 110 เมตร 

297,500 ข้อบัญญัติ 297,500 

7 
 

โครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่งและระบบ
ระบายน้ า บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ต าบล
ไหล่หิน 

ก่อสร้างป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ า บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 ต าบลไหล่หิน - 
  
 
 

เงินสะสม 475,000  



งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง      หน้า ๒๙ 
 

ล ำดับ รำยละเอียดโครงกำร เป้ำหมำยของโครงกำร งบประมำณ 
ปี 2562 

แหล่งเงิน 
งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้จริง 

 8 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังอัดแน่น
และวางท่อระบายน้ าพร้อมงานป้องกันตลิ่ง
หน้าท่อ บริเวณถนนเลียบล าแม่น้ ายาว 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังอัดแน่นและวางท่อระบายน้ าพร้อมงานป้องกันตลิ่ง   
หน้าท่อบริเวณถนนเลียบล าแม่น้ ายาว 

- เงินสะสม 269,000 

9 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 11 
จุด บริเวณหน้าบ้านนายอานนท์  ปิ่นแก้ว 
บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 11 จุด บริเวณหน้าบ้านนายอานนท์  ปิ่นแก้ว       
บ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 วางท่อระบายน้ าเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร       
ยาว 95 เมตร 

292,000 เทศบัญญัติ 295,000 

10 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีตบริเวณสามแยกหน้าวัดบ้านกิ่ว 
หมู่ที่ 5  

เสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตบริเวณสสามแยกหน้าวัดบ้านกิ่ว    
หมู่ที่ 5 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 225 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

300,500 เทศบัญญัติ 295,000 

11 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัส
ติกคอนกรีตบริเวณสามแยกโรงเรียนแม่ฮวก 
หมู่ที่ 3 

เสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตบริเวณสามแยกโรงเรียนแม่ฮวก    
หมู่ที่ 3 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 225 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

300,500 เทศบัญญัติ 300,500 

12 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาและเสาซุ้ม
ประตูวัฒนธรรม บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 

ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาและเสาซุ้มประตูวัฒนธรรม บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 518,800 เทศบัญญัติ - 

13 โครงการปรับปรุงผิวถนนและผิวลานด้วย
แอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณหน้าวัดบ้านเข้า
ซ้อน หมู่ที่ 1 

ปรับปรุงผิวถนนและผิวลานด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณหน้าวัดบ้านเข้าซ้อน   
หมู่ที่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 197 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 591 ตารางเมตร 

300,600 เทศบัญญัติ 297,000 

14 โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัส    ติ
กคอนกรีต บริเวณถนนสายไหล่หิน-แมฮวก 
ลป.ถ 40-013 หมู่ 2  ต าบลไหล่หิน 

 

ซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณถนนสายไหล่หิน-แมฮวก ลป.ถ   
40-013 หมู่ 2  ต าบลไหล่หิน 

 

- เงินสะสม 497,400 

 

 



งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง      หน้า ๓๐ 
 

 

ล ำดับ รำยละเอียดโครงกำร เป้ำหมำยของโครงกำร งบประมำณ 
ปี 2562 

แหล่งเงิน 
งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้จริง 

 15 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังอัดแน่นและวางท่อระบาย
น้ าพร้อมงานป้องกันตลิ่งหน้าท่อ บริเวณถนนเลียบล าแม่น้ ายาว 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังอัดแน่นและวางท่อระบายน้ า    
พร้อมงานป้องกันตลิ่ง  หน้าท่อบริเวณถนนเลียบล าแม่น้ ายาว 

- เงินสะสม 269,000 

16 โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณเลียบ
แม่น้ ายาว หมู่ที่ 6 

ซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณเลียบแม่น้ ายาว 
หมู่ที่ 6 

- เงินสะสม 385,000 
 

รวม 16 โครงกำร  3,481,900  - 3,380,400  
 

 

แผนงำนเคหะและชุมชน 
ล ำดับ รำยละเอียดโครงกำร เป้ำหมำยของโครงกำร งบประมำณ 

ปี 2562 
แหล่งเงิน 

งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้จริง 
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่

เกษตรกรรมทั้งต าบล หมู่ที่ 1-6 
ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมทั้งต าบล หมู่ที่ 1-6 219,200.60 เทศบัญญัติ - 

รวม 1 โครงกำร  219,200.60 - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง      หน้า ๓๑ 
 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
ล ำดับ รำยละเอียดโครงกำร เป้ำหมำยของโครงกำร งบประมำณ 

ปี 2562 
แหล่งเงิน 

งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้จริง 
1 โครงการจัดงานวันเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ก านัน/

ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
10,000 เทศบัญญัติ - 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล
ต าบลไหล่หิน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  100,000 เทศบัญญัติ  

3 โครงการให้ความรู้แก่พนักงานและ
ประชาชนทั่วไป เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ พ.ศ. 2540 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 20,000 เทศบัญญัติ -  

4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 10,000  เทศบัญญัติ  6,650 

5 โครงการออกร้านส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์และจัดงานนิทรรศการใน
งานน้อมร าลึกสมเด็จพระนเรศวรนคร
ล าปาง  

งานนิทรรศการในงานน้อมร าลึกสมเด็จพระนเรศวรนครล าปาง  40,000 เทศบัญญัติ 40,000 

6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 300,000 เทศบัญญัติ - 
7 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เด็กและเยาวชนต าบลไหล่หิน 100,000 เทศบัญญัติ 56,763 
8 โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม

(สามเณร) 
 เด็กและเยาวชนต าบลไหล่หิน 30,000 เทศบัญญัติ 29,450 

9 ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 30,000 เทศบัญญัติ 12,330 

10 ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 70,000  เทศบัญญัติ  65,041.70 

 



งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง      หน้า ๓๒ 
 

 

 

ล ำดับ รำยละเอียดโครงกำร เป้ำหมำยของโครงกำร งบประมำณ 
ปี 2562 

แหล่งเงิน 
งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้จริง 

11 ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล 

 หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน  30,000 เทศบัญญัติ 1,732 

12 ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับมาตรฐาน 
ผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 

 หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 20,000 เทศบัญญัติ 10,250 

รวม 12 โครงกำร  760,000 - 222,217.70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานนโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง      หน้า ๓๓ 
 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
ล ำดับ รำยละเอียดโครงกำร เป้ำหมำยของโครงกำร งบประมำณ 

ปี 2562 
แหล่งเงิน 

งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้จริง 
1 โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และอปพร. 10,000 เทศบัญญัติ - 
2 โครงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร

ป้องกันไฟป่า 
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และอปพร. 20,000 เทศบัญญัติ 16,430 

3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขต
เทศบาลต าบลไหล่หิน 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลไหล่หิน 100,000 เทศบัญญัติ - 

4 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ า การก าจัด
ผักตบชวา 

แหล่งล าน้ าในต าบลไหล่หิน 50,000 เทศบัญญัติ 42,000 

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งจุดบริการประชาชน ณ หน้าเทศบาลต าบลไหล่หิน 8,000 เทศบัญญัติ 5,100 

6 โครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และอปพร. 50,000 เทศบัญญัติ - 

7 โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และอปพร. 20,000 เทศบัญญัติ - 

8 จัดซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย
ในต าบลไหล่หิน 

ผู้ประสบเหตุวาตภัยในต าบลไหล่หิน - เงินสะสม 518,464 

รวม 8 โครงกำร  258,000 - 581,994 
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แผนงำนกำรศึกษำ 
ล ำดับ รำยละเอียดโครงกำร เป้ำหมำยของโครงกำร งบประมำณ 

ปี 2562 
แหล่งเงิน 

งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้จริง 
1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ต าบลไหล่หิน  จ านวน 5 โรงเรียน 18,000 เทศบัญญัติ - 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ต าบลไหล่หิน 

ประชาชนในต าบลไหล่หินและโรงเรียนในพ้ืนที่ 3 แห่ง 20,000 เทศบัญญัติ - 

3 โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50,000 เทศบัญญัติ - 
4 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เด็ก เยาวชน และประชาชนในต าบลไหล่หิน 20,000 เทศบัญญัติ 9,600 
5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน 23,730 เทศบัญญัติ 23,730 

6 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลไหล่หิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน 3,000 เทศบัญญัติ - 

7 โครงการเด็กดีมีคุณธรรมน าประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด 

โรงเรียนในพ้ืนที่ 3 แห่ง 3,000 เทศบัญญัติ - 

8 โครงการผลิตสื่อและจัดท าสื่ออุปกรณ์
การศึกษาจากเศษวัสดุ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน 3,000 เทศบัญญัติ - 

9 โครงการผักสวนครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน 3,000 เทศบัญญัติ - 
10 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน 3,000 เทศบัญญัติ - 
11 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน 3,000 เทศบัญญัติ - 
12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน 186,200 เทศบัญญัติ 185,440 
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ล ำดับ รำยละเอียดโครงกำร เป้ำหมำยของโครงกำร งบประมำณ 
ปี 2562 

แหล่งเงิน 
งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้จริง 

13 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ไหล่หิน (ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน 3,000 เทศบัญญัติ - 

14 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน    
(โตไปไม่โกง) 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน 3,000 เทศบัญญัติ - 

15 ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนสังกัดโรงเรียน สพฐ. จ านวน 3 โรงเรียน 429,100 เทศบัญญัติ 400,843.10 
16 เงนิอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่

โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

โรงเรียนไหล่หินราษฏร์บ ารุง 732,000 เงินอุดหนุน 732,000 

17 โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 20,000 เทศบัญญัติ - 
18 โครงการเปิดประตูวัฒนธรรมอาเซียน อนุรักษ์วัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 5,000 เทศบัญญัติ - 
19 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์

เด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน 
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไหล่หิน 10,000 เทศบัญญัติ  

20 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 100,000 เทศบัญญัติ 56,763 
21 โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม 

(สามเณร) 
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 30,000 เทศบัญญัติ 29,450 

22 โครงการสร้างบทบาทและพ้ืนที่
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชนต าบล
ไหล่หิน 

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 20,000 เทศบัญญัติ - 

23 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเทศบาลต าบลไหล่หิน 50,000 เทศบัญญัติ - 
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รวม 23 โครงกำร  1.738,030 - 1,437,826  
 

 

 

งำนศำสนำและวัฒนธรรม 
ล ำดับ รำยละเอียดโครงกำร เป้ำหมำยของโครงกำร งบประมำณ 

ปี 2562 
แหล่งเงิน 

งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้จริง 
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ประชาชนในต าบลไหล่หิน 50,000 เทศบัญญัติ 28,500 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา ประชาชนในต าบลไหล่หิน  20,000 เทศบัญญัติ 15,560 
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง ประชาชนในต าบลไหล่หิน 100,000 เทศบัญญัติ 89,798 
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์     

วัดไหล่หิน 
ประชาชนในต าบลไหล่หิน 100,000 เทศบัญญัติ 100,000 

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญของชาติ
และศาสนา 

เทศบาลต าบลไหล่หิน 80,000 เทศบัญญัติ 20,687 

6 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นการแข่งขันตีกองปู่จา 

ประชาชนในต าบลไหล่หิน 10,000 เทศบัญญัติ 10,000 

รวม  6 โครงกำร  360,000 - 264,545 
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แผนงำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ รำยละเอียดโครงกำร เป้ำหมำยของโครงกำร งบประมำณ 
ปี 2562 

แหล่งเงิน 
งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้จริง 

1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 30,000 เทศบัญญัติ 12,330 
2 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม

โรคไข้เลือดออก 
หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 70,000 เทศบัญญัติ 26,629.30 

3 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อตามฤดูกาล 

หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 30,000 เทศบัญญัติ 1,732 

4 โครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ
ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 20,000 เทศบัญญัติ 9,800 

5 โครงการตามพระราชด าริด้านการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 20,000 เงินอุดหนุน - 

6 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
หมู่บ้านละ 20,000 บาท 

หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 120,000 เงินอุดหนุน 118,876 

รวม 6 โครงกำร  290,000 - 169,367 
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แผนงำนเคหะและชุมชน 
ล ำดับ รำยละเอียดโครงกำร เป้ำหมำยของโครงกำร งบประมำณ 

ปี 2562 
แหล่งเงิน 

งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้จริง 
1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมแสง

สว่างโดยใช้หลอด LED ภายในอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลไหล่หิน 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมแสงสว่างโดยใช้หลอด LED ภายในอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลไหล่หิน 

300,000 เทศบัญญัติ - 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
เกษตรกรรม บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 300,000 เงินอุดหนุน 219,200.60 

รวม 2 โครงกำร  600,000 - 219,200.60 
 
 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ล ำดับ รำยละเอียดโครงกำร เป้ำหมำยของโครงกำร งบประมำณ 

ปี 2562 
แหล่งเงิน 

งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้จริง 
1  โครงการคนรุ่นใหม่ร่วมยุติความรุนแรง

ต่อเด็กและสตรี 
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 20,000 เทศบัญญัติ 10,200 

2  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 10,000 เทศบัญญัติ  - 
3 โครงการป้องกันและปราบปรามการ    

ค้ามนุษย์ 
หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 20,000 เทศบัญญัติ - 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม
อาชีพระยะสั้นแก่คนพิการ ผู้ดูแลคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 

20,000 เทศบัญญัติ 13,950 

5 โครงการผู้สูงอายุอย่างภาคภูมิใจ สูงวัย ผู้สูงอายุหมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 20,000 เทศบัญญัติ 19,500 
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อย่างมีศักดิ์ศรี 
6 โครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลต าบล

ไหล่หิน 
คัดแยกขยะในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 67,500 เทศบัญญัติ 66,700 

 

ล ำดับ รำยละเอียดโครงกำร เป้ำหมำยของโครงกำร งบประมำณ 
ปี 2562 

แหล่งเงิน 
งบประมำณ 

งบประมำณ 
ที่ใช้จริง 

7 โครงการด าเนินกิจกรรมตามนโยบายของ
รัฐและกระทรวงมหาดไทย 

ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทยของเทศบาลต าบลไหล่หิน
ของเทศบาลต าบลไหล่หิน 

20,000 เทศบัญญัติ - 

8 โครงการประชาธิปไตยสร้างได้ตาม
แนวทางประชารัฐ 

ด าเนินกิจกรรมประชาธิปไตยสร้างได้ตามแนวทางประชารัฐของเทศบาลต าบลไหล่หิน 10,000 เทศบัญญัติ  8,850 

9 โครงการปลูกป่าและสร้างฝายแม้ว
เทิดพระเกียรติฯ 

ด าเนินกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายแม้วเทิดพระเกียรติฯ หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 20,000 เทศบัญญัติ - 

10 โครงการป้องกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินกิจกรรมป้องกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่ที่ 1-6 
ต าบลไหล่หิน 

30,000 เทศบัญญัติ 6,930 

11 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชด าริ 

ด าเนินกิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริของเทศบาลต าบลไหล่หิน 20,000 เทศบัญญัติ - 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
บทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว 

พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 

20,000 เทศบัญญัติ 9,450 

13 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านเทคโนโลยี
พลังงาน 

ส่งเสริมอาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงาน หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 10,000 เทศบัญญัติ - 

14 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 120,000 เทศบัญญัติ 100,241 
15 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ

ทบทวนบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาและ
แผนชุมชน 

ด าเนินกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนบูรณาการจัดท าแผนพัฒนา      
และแผนชุมชน  หมู่ที่ 1-6 ต าบลไหล่หิน 

20,000 เทศบัญญัติ - 

16 โครงการแข่งขันกีฬาสภาเยาวชนต าบล เด็กและเยาวชนต าบลไหล่หิน 100,000 เทศบัญญัติ 31,000 
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ไหล่หิน 
รวม 16 โครงกำร  527,500 - 266,821 

 

 

 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
ล ำดับ รำยละเอียดโครงกำร เป้ำหมำยของโครงกำร งบประมำณ 

ปี 2562 
แหล่งเงิน 

งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้จริง 
1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต าบลไหล่หิน เยาวชนและประชาชนในต าบลไหล่หิน 100,000 เทศบัญญัติ 31,000 
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและ

วัฒนธรรม วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา  
วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ประจ าปี 

การสนับสนุนการจัดงานวันส าคัญของชาติและศาสนาของเทศบาลต าบลไหล่หิน 50,000 เทศบัญญัติ  18,560 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเข้าพรรษา การสนับสนุนการจัดงานวันเข้าพรรษาของเทศบาลต าบลไหล่หิน 20,000 เทศบัญญัติ - 
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงต าบลไหล่หิน 100,000 เทศบัญญัติ 89,798 
5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์        

วัดไหล่หิน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์วัดไหล่หิน 100,000 เทศบัญญัติ 100,000 

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญของชาติ
และศาสนา 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญของชาติและศาสนาของเทศบาลต าบลไหล่หิน 80,000 เทศบัญญัติ 20,687 

7 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นการแข่งขันตีกลองปูจา 

เด็กนักเรียนโรงเรียนไหล่หินวิทยา 10,000 เทศบัญญัติ 10,000 

รวม 7 โครงกำร  460,000 - 270,045 
 

แผนงำนกำรเกษตร 
ล ำดับ รำยละเอียดโครงกำร เป้ำหมำยของโครงกำร งบประมำณ 

ปี 2562 
แหล่งเงิน 

งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้จริง 
1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร     20,000 เทศบัญญัติ - 
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ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลไหล่หิน 

ต าบลไหล่หิน 

รวม 1 โครงกำร  20,000 - - 
 

แผนงานงบกลาง 
ล ำดับ รำยละเอียดโครงกำร เป้ำหมำยของโครงกำร งบประมำณ 

ปี 2562 
แหล่งเงิน 

งบประมำณ 
งบประมำณ 

ที่ใช้จริง 
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส าหรับ

พนักงานจ้างของเทศบาล 
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลไหล่หิน 40,000  งบกลาง 44,436 

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนฯ พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลไหล่หิน 2,000 งบกลาง 1,958 
 ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้าง

หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุในต าบลไหล่หิน 10,000,000 งบกลาง  9,037,600 

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ คนพิการในต าบลไหล่หิน 2,800,000 งบกลาง 2,245,600 
4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลไหล่หิน 150,000 งบกลาง 132,000 
5 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุ   

สาธารณภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าได้และเหตุความจ าเป็นอ่ืนตาม
อ านาจหน้าที่ที่ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(ส ารองจ่าย) 

ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน  228,290 งบกลาง 153,800 

รวม 5 โครงกำร  13,200,290 - 11,615,394 
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  ส่วนที่  5  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลไหล่หิน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  ครั้งท่ี 2 ระหว่ำงเดือนเมษำยน 2562 – กันยำยน 2562 

 

1. จ านวนงบประมาณตามโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปี  
งบประมาณ 2562 ช่วงที่ 2 ระยะเวลา 1 ปี   ซึ่งสถานการณ์ การคลังของเทศบาลต าบลไหล่หิน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ประมาณการรายรับทั้งสิ้น  จ านวน  37,500,000 บำท (-สำมสิบเจ็ด
ล้ำนห้ำแสนบำท-) 

2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2562 ช่วงที่ 2 (เดือนตุลาคม 2561-2562) 
โครงการที่ตั้งไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 496 โครงกำร 
โครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ประจ าปี 2562  จ านวน   90 โครงกำร 
โครงการที่ด าเนินการจริง  ประจ าปี 2562 ช่วงที่ 2  จ านวน   49 โครงการ 
 โครงการที่ได้ด าเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ   49    ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และคิดเป็นร้อยละ    
8.99  ของเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

3. จ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวนเงินที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปี 2562 จ านวน  1,475,264  บำท 

4. ผลการติดตามและประเมินผลจากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม 
จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา จังหวัด

ล าปาง   โดยระดับความพอใจแบ่งเป็นสามระดับ คือ 1.พอใจมาก  2.พอใจ 3.ไม่พอใจ  จากผลการส ารวจ
ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลไหล่หินในภาพรวมของประชาชน ต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาลในด้านต่างๆ พบว่าโดยภาพรวมแล้วประชาชน ต่อการด าเนินงานของเทศบาลใน
ด้านต่างๆ พบว่าโดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลต าบลไหล่หิน มีความพึงพอใจต่อการได้รับ
บริการในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

  

ประเด็น พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 17.39% 82.61% 0% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 13.04% 86.96% 0% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 21.74% 78.26% 0% 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 17.39% 82.61% 0% 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 17.39% 82.61% 0% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 17.39% 82.61% 0% 
7) ผลการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 13.04% 86.96% 0% 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 21.74% 78.26% 0% 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 13.04% 86.96% 0% 
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