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คํานํา
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ขอ ๒๙ ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เป?ดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองป?ดประกาศไวเป@นระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปAละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคม
ดังนั้น เพื่อใหเป@นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลสองดาวจึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบล
สองดาว ประจํ า ปA งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้ น เพื่ อรายงานและเสนอความเห็ น ที่ ไดจากการติ ด ตามให
นายกเทศมนตรี ทราบ คณะกรรมการหวังเป@ นวารายงานผลการติด ตามฉบั บนี้ จะสามารถเป@ นประโยชน
อยางยิ่งในการพัฒนาทองถิ่น สามารถแกไขปBญหาใหกับประชาชนได และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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แผนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาเทศบาล
สวนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบการประเมินตนเอง
สวนที่ ๔ ขอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

๒๒ – ๓๒
๓๓

สวนที่ ๑
บทนํา
๑. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติ ดตาม (Monitoring) และ การประเมิ น (Evaluation) เปนกระบวนการที่ แตกต# างกั นมี
จุดหมาย ไม#เหมือนกัน แต#กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข1องสัมพันธ4กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช1ด1วยกันอย#างเหมาะสม จะช#วยให1 ผู1บริหารท1องถิ่น
ข1าราชการองค4การบริหารส#วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส#วนตําบล พนักงานจ1าง สมาชิกสภาท1องถิ่น
สามารถกํ ากั บดู แล ทบทวน และพั ฒนางาน พั ฒนาท1 องถิ่ นตามแผนงาน โครงการได1 อย# างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถิ่นของเทศบาลตําบลส#องดาว จึงเปนการติดตามผลที่ให1
ความสําคัญ ดังนี้
๑. ผลการปฏิบัติงานของผู1รับผิดชอบแต#ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตําบลส#องดาว
หรื อกิ จ กรรมต# า ง ๆ ที่ ดํ า เนิ น การหรื อไม# ได1 ดํา เนิน การตามแผนพั ฒ นาท1 องถิ่ นที่ ได1 กํา หนดไว1หรื อไม# รวมทั้ ง
งบประมาณในการดําเนินงาน
๒. ผลการใช1ปHจจัยหรือทรัพยากรต#าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตําบลส#องดาว ตรวจสอบดูว#าแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาได1รับปHจจัยหรือทรัพยากรทั้งด1านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไว1หรือไม#
อย#างไร
๓. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว#าได1ผลตรงตามเปJาหมายที่กําหนดไว1หรือไม#เพียงใด มีปHญหา
อุปสรรคอะไรบ1าง ทั้งในด1านการจัดทําแผนพัฒนาท1องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่ อการ
พัฒนาท1องถิ่น และขั้นตอนต#าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท1องถิ่น
๔. ความสํ า คั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น แผนเปนเครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจของชื่อองค4กรปกครองส#วนท1องถิ่นว#าดําเนินการได1ตามเปJาหมายที่กําหนดไว1หรือไม# ทําให1
ทราบและกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาได1 อ ย# า งเปนรู ป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที่ จ ะทํ า ให1 ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง
(strengths) จุดอ#อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปHญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท1องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต#าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู1บริหารท1องถิ่น สมาชิกสภาท1องถิ่น
ปลัด/รองปลัดชื่อองค4กรปกครองส#วนท1องถิ่น ผู1บริหารระดับหัวหน1าสํานัก/ผู1อํานวยการกอง บุคลากรของชื่อ
องค4กรปกครองส#วนท1องถิ่น สภาพพื้นที่และผู1มีส#วนเกี่ยวข1องเพื่อนําไปสู#การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให1
เกิดความสอดคล1องกับสภาพพื้นแวดล1อมในสังคมภายใต1ความต1องการและความพึงพอใจของประชาชนส#องดาว
เทศบาลตําบลส#องดาว

-๒บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู#การวางแผนการพัฒนาในปYต#อ ๆ ไปเพื่อให1เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค#าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต1องเร#งรีบดําเนินการและจะต1องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานต#าง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร1างให1เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปHญหาและอุปสรรคก็จะต1องตั้งรับให1มั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอย#างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เปนปHญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ#อนต1องหยุดและถดถอยปHญหาลงให1ได1 ดําเนินการปรับปรุงให1ขึ้น
ตั้งรับให1มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท1ายเมื่อมีโอกาสก็จะต1องใช1พันธมิตรหรือผู1มีส#วนได1เสียในเทศบาลตําบลส#องดาว
ให1 เ กิ ด ประโยชน4 เ พื่ อดํ า เนิ น การขยายแผน โครงการ งานต# า ง ๆ พร1 อมการปรั บ ปรุ งและเร# งรี บ ดํ า เนิ น การ
สิ่ งเหล# า นี้ จ ะถู กค1 น พบเพื่ อให1 เ กิ ด การพั ฒ นาชื่ อองค4 กรปกครองส# ว นท1 องถิ่ น โดยการติ ด ตามและประเมินผล
ซึ่ งส# งผลให1 เ กิ ด กระบวนการพั ฒ นาอย# า งเข1 มแข็ งและมี ความยั่ งยื น เปนไปตามเปJ า หมายประสงค4 ที่ตั้ งไว1 ไ ด1
อย#างดียิ่ง
๓. วัตถุประสงค2ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถิ่นมุ#งค1นหาแผนงาน โครงการที่ได1ดําเนินการไปแล1ว
ว#าสิ่งใดควรดําเนินการต#อไปตามวัตถุประสงค4ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว#างดําเนินการตามโครงการ
เพื่ อการพั ฒ นาท1 องนั้ น ว# า มี ปH ญ หาใดควรปรั บ ปรุ งเพื่ อการบรรลุ เ ปJ า หมาย ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาท1องถิ่นที่ไม#ได1ดําเนิน การเปนเพราะเหตุใด เกิดปHญหาจากเรื่องใด จึงได1กําหนดเปน
วัตถุประสงค4ได1ดังนี้
๑. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการท1องถิ่นของเทศบาลตําบลส#องดาว ซึ่งจะช#วยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหน1าที่ของหน#วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให1ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อให1ทราบความก1าวหน1าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปJาหมายที่กําหนดไว1 สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปHญหา อุปสรรคในการพัฒนาท1องถิ่นตามภารกิจที่ได1กําหนดไว1
๓. เพื่อ เปนข1อ มู ล สํา หรับ เร#ง รัด ปรับ ปรุง แก1ไ ข ข1อ บกพร#อ งของการดํา เนิน งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม#เหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลตําบลส#องดาว
๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช1จ#ายงบประมาณของเทศบาลตําบลส#องดาว
๕. เพื่อสร1างความรับผิดชอบของผู1บริหารท1องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู1บริหารระดับสํานัก/กองทุก
ระดับของชื่อองค4กรปกครองส#วนท1องถิ่น ที่จะต1องผลักดันให1การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต#าง ๆ เปนไป
อย#างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค4กับให1เกิดประโยชน4กับผู1มีส#วนได1เสีย ผู1มีส#วนเกี่ยวข1อง ประชาชนใน
ตําบลส#องดาวหรือสังคมส#วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร1อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ^ายต#าง ๆ ในปYงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

-๓๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด1วยการจัดทําแผนพัฒนาของชื่อองค4กรปกครองส#วนท1องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก1ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข1อ ๒๙ กําหนดว#า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถิ่น มีอํานาจหน1าที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได1จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต#อ
ผู1บริหารท1องถิ่นเพื่อให1ผู1บริหารท1องถิ่นเสนอต#อสภาท1องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท1องถิ่นพร1อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให1ประชาชนในท1องถิ่นทราบในที่เปbดเผยภายในสิบห1าวันนับ
แต#วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล#าวและต1องปbดประกาศไว1เปนระยะเวลาไม#น1อยกว#าสามสิบวันโดย
อย#างน1อยปYหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปY
(๔) แต#งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช#วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๑. การดําเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถิ่น มีจํานวน ๑๑ คน ประกอบด1วย
๑) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาท1องถิ่นคัดเลือก จํานวน ๓ คน
๒) ผู1แทนประชาคมท1องถิ่นที่ประชาคมท1องถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน
๓) ผู1แทนหน#วยงานที่เกี่ยวข1องที่ผู1บริหารเทศบาลคัดเลือก จํานวน ๒ คน
๔) หัวหน1าส#วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน
๕) ผู1ทรงคุณวุฒิที่ผู1บริหารเทศบาลคัดเลือก จํานวน ๒ คน
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท1 อ งถิ่ น ของเทศบาลตํ า บลส# อ งดาว
ต1องดําเนินการให1การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค4ตามแผนพัฒนาท1องถิ่น ดังนี้
๑. ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถิ่น
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห1วงเวลาให1เหมาะสมกับเทศบาลตําบลส#องดาว
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท1องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห1วงเวลาที่
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได1ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ งได1จากการติ ดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาท1 องถิ่ นต# อ
นายกเทศมนตรีเพื่อดําเนินการต#อไป
๒. การกําหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท1 อ งถิ่ น ของเทศบาลตํ า บลส# อ งดาวได1
กําหนดการแบ#งขั้นตอนเพื่อเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลส#องดาว ดังนี้

-๔๒.๑ การกําหนดวัตถุประสงค4และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร4
และโครงการเพื่อการพัฒนาท1องถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข1อมูลของโครงการที่จะติดตามว#า มี
วัตถุประสงค4หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว1หรือไม# (ซึ่งดูได1จากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถ1ากําหนดไว1แล1วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผู1รับผิดชอบ ใครเปนผู1ใช1ผลการติดตาม เปนต1น จากนั้นศึกษาว#า
ผู1ใช1ผล การนําผลไปใช1ประโยชน4อย#างไร เมื่อใด ข1อมูลหลัก ๆ ที่ต1องการคืออะไร ต1องการให1รายงานผลอย#างไร
มีข1อเสนอแนะในการติดตามผลอย#างไร ซึ่งการศึกษาดังกล#าวอาจใช1วิธีสัมภาษณ4และ/หรือสังเกตแล1วนําผลที่
ได1มากําหนดเปนวัตถุประสงค4และขอบเขตในการติดตาม
๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค4และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข1อ ๒.๑ มาวิเคราะห4 แล1วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด1วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค4การติ ด ตาม
แหล#งข1อมูล เวลาที่เก็บข1อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข1อมูล และวิธีการวิเคราะห4ข1อมูล จากนั้นสร1างเครื่องมื อซึ่ง
ส#วนใหญ#จะเปนแบบสัมภาษณ4หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
๒.๓ ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท1องถิ่น เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงค4และ
ขั้นตอนที่ได1กําหนดไว1 ซึ่งสิ่งสําคัญที่ต1องการในชั้นนี้ คือ ข1อมูลจากแหล#งต#าง ๆ ดังนั้น แม1จะวางแผนพัฒนา
ท1องถิ่นไว1ดีและได1ข1อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต#ถ1าในเชิงปริมาณได1น1อยก็ต1องติดตามเพิ่มจนกว#าจะได1ครบ
ขั้นต่ําตามที่กําหนดไว1ตามแผนพัฒนาท1องถิ่น
๒.๔ การวิเคราะห4ข1อมูล เปนการวิเคราะห4ตามวัตถุประสงค4ของการติดตามที่กําหนดไว1 แต#ละ
โครงการตามตั ว ชี้ วั ด ที่ กํ า หนดไว1 โดยอาจใช1 วิ ธี ก ารทางสถิ ติ พื้ น ฐาน เช# น การแจงนั บ ค# า ร1 อ ยละ ค# า เฉลี่ ย
ค#าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนต1น หรืออาจใช1การวิเคราะห4แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท4 (Gantt Chart) หรืออาจใช1หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพื้นที่เทศบาลตําบลส#องดาว
๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท1องถิ่นเปนการรายงานให1ผู1เกี่ยวข1องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กําหนดไว1ตามแผนพัฒนาท1องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได1ตามความเหมาะสมของเทศบาลตําบลส#องดาว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด1วยก็ได1 ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค4และประโยชน4ที่คาด
ว#าจะได1รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส#วนที่ ๒ และส#วนที่ ๓
๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได1จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลส#องดาว ต#อนายกเทศมนตรีตําบล
เพื่ อ ให1 น ายกเทศมนตรี ตํ า บลเสนอต# อ สภาเทศบาลตํ า บล และคณะกรรมการพั ฒ นาท1 อ งถิ่ น ของเทศบาล
ตําบลส#องดาว โดยอย#างน1อยปYละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปY
๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพื่อให1เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก1ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลส#องดาว หรือผู1เกี่ยวข1องหรือผู1มีอํานาจใน
สํานัก กอง ฝ^ายต#าง ๆ ได1รับรายงานสรุปแล1วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก1ไขปHญหาที่ได1จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได1ตามความเหมาะสมต#อนายกเทศมนตรี

-๕๓. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลส#องดาวมีอํานาจหน1าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได1จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต#อนายกเทศมนตรี เพื่อให1
นายกเทศมนตรีเสนอต#อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตําบลส#องดาว โดยอย#างน1อยปYละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปY
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข1อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

นายกเทศ
มนตรี

เสนอ

นายกเทศ
มนตรี

ประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให1
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตํ า บล ส# อ งดาว ท รา บ ใ น ที่
เปb ด เผยภายในสิ บ ห1 า วั น นั บ
แต# วั น รายงานผลและเสนอ

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
เทศบาล

ตั้งข1อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

เสนอ

ธันวาคม

สภาเทศบาล

เสนอ

นายกเทศ
มนตรี

-๖๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เปนสิ่ ง ของ วั ส ดุ อุ ป กรณ4 ห รื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลส#องดาวใช1ในการเก็บข1อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช1
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถิ่นได1คิดสร1างไว1เพื่อใช1ในการ
ติดตามและประเมินผล เช#น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส#วนประมาณค#า และวิธีการ เปนต1น และหรือโดยการ
สร1 า งเครื่ อ งการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท1 อ งถิ่ น ได1 แ ก# แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ4 (Interview) และแบบสังเกตการณ4 (Observation) เปนต1น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อํานาจ
หน1าที่ ภารกิจของเทศบาลตําบลส#องดาวรวมถึงผู1มีส#วนได1เสียในท1องถิ่นรวมทั้งเกณฑ4มาตรฐาน แบบต#าง ๆ ที่ได1
กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใช1เพื่อปรับปรุงแก1ไขแล1ว จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท1องถิ่นไปใช1ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดําเนินการสํารวจและเก็บข1อมูล วิเคราะห4ข1อมูล สรุปข1อมูลที่
เปนจริงต#อไป
๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถิ่นของ เทศบาลตําบลส#องดาว กําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑.๑ กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถิ่นของ เทศบาลตําบล
ส#องดาว อย#างน1อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ#านมา
ทุกครั้ง
๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได1จากการติด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาต# อ
นายกเทศมนตรีภายในกําหนดเวลา เพื่อให1นายกเทศมนตรีเสนอสภาเทศบาล/คณะกรรมการพัฒนาท1องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่กําหน
๑.๒ ความสอดคล1อง (Relevance) เปนความสอดคล1องของยุทธศาสตร4 แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได1กําหนดขึ้นมีความสอดคล1องและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศน4ของเทศบาลตําบลส#องดาว
๑.๓ ความเพี ย งพอ (Adequacy) กํ า หนดทรั พ ยากรสํ า หรั บ การดํ า เนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบด1วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ4 เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู#
จริงในเทศบาลตําบลส#องดาวมาปฏิบัติงาน
๑.๔ ความก1าวหน1า (Progress) กรอบของความก1าวหน1าแผนงาน โครงการต#าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เ ปนโครงการในรอบ ๔ ปY วั ด ได1 จ ากช# อ งปY ง บประมาณและที่ ผ# า นมา โครงการที่ ต# อ เนื่ อ งจาก
ปYงบประมาณที่ผ#านมา
๑.๕ ประสิ ทธิ ภ าพ (Efficiency) เปนการติ ด ตามและประเมิ น ผลความสั ม พั น ธ4 กัน ระหว# า ง
ผลผลิตหรือผลที่ได1รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช1ไปในการพัฒนาท1องถิ่นของเทศบาลตําบลส#องดาว ซึ่ ง สามารถวั ด
ได1ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จํานวน ระยะเวลา เปนต1น

-๗๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ได1จากประสิทธิภาพทําให1เกิดผลลัพธ4และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได1ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได1เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนต1น
กําหนดแนวทางการวิเคราะห4สภาพแวดล1อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนที่จะต1อง
วิเคราะห4สภาพแวดล1อมของเทศบาลตําบลส#องดาว ทั้งในระดับหมู#บ1านและระดับตําบล และอาจรวมถึง อําเภอ
ส#องดาวและจังหวัดสกลนครด1วย เพราะว#ามีความสัมพันธ4และปฏิสัมพันธ4ในเชิงการพัฒนาท1องถิ่นแบบองค4รวม
ของจังหวัดเดียวกัน
๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถิ่นของเทศบาลตําบลส#องดาว กําหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๒.๑ ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองค4ประกอบใหญ# ๆ ที่สําคัญ ๓ ประการ คือ
๑) ผู1เข1าร#วมติดตามและประเมินผล
๒) เครื่องมือ
๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต#าง ๆ
๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปJาหมายเพื่อมุ#งตอบปHญหาการติดตามและประเมินผลได1อย#างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท1องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได1
๒) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมข1อมูลจากบัน ทึกหรือทะเบียนที่ผู1รับผิ ด ชอบ
โครงการจัดทําไว1แล1ว หรืออาจเปนข1อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต1องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นที่จากผู1มี
ส#วนเกี่ยวข1อง เจ1าหน1าที่ บุคลากรของเทศบาลตํ าบลส# องดาว ข1อมูลที่มีอยู# ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต1องการ ซึ่งศึกษาได1โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได1
๓. กําหนดเครื่องมือที่ใช*ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท1องถิ่นของเทศบาลตําบลส#องดาว กําหนด
เครื่องมือที่ใช1ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต#าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช1
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท1องถิ่น เช#น การทดสอบ
และการวัดโครงการโครงการก#อสร1างถนน คสล.ประชาอโศก ๔๔๗,๐๐๐.-บาท (จะใช1การทดสอบและการวัด
อย#างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต4 (จะใช1การทดสอบและการวัดอย#างไร)โครงการพัฒนาแหล#ง
เรียนรู1และภูมิปHญญาท1องถิ่น (จะใช1การทดสอบและการวัดอย#างไร) เปนต1น

-๘๓.๒ การสัมภาษณ4 (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณ4เดี่ยว หรือกลุ#มก็ได1 การสัมภาษณ4เปน
การยืนยันว#า ผู1มีส#วนเกี่ยวข1อง ผู1ได1รับผลกระทบมีความเกี่ยวข1องและได1รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ4ถูกแบ#งออกเปน ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ4แบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช1แบบสัมภาษณ4แบบมีโครงสร1าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ4 และ
การสั มภาษณ4 แบบไม# เ ปนทางการ (informal interview) ซึ่ งคล1 า ย ๆ กั บ การพู ด สนทนาอย# า งไม# มีพิธี รี ต อง
ไม#เคร#งครัดในขั้นตอน
๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลส#องดาวใช1การสังเกตเพื่อเฝJาดูว#ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท1องถิ่นของเทศบาลตําบลส#องดาว มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต
(๑) การสั ง เกตแบบมี ส# ว นร# ว ม (Participant observation) เปนวิ ธี ก ารสั ง เกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข1าไปใช1ชีวิตร#วมกับประชาชาชนในหมู#บ1านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรม
ร#วมกัน
(๒) การสังเกตแบบไม#มีส#วนร#วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง
(Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร1าง และความสัมพันธ4ของผู1มีส#วนได1
เสียในเทศบาลตําบลส#องดาว
๓.๔ การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู1
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเปน ความต1องการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลส#องดาวคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลส#องดาว จะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว1
เปนหลักฐาน
๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุ ทธศาสตร4และโครงการมี ความ
จําเปนอย#างยิ่งที่จะต1องใช1เอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวข1องกับยุทธศาสตร4การพัฒนา ปHญหาความต1องการของ
ประชาชนในท1องถิ่น สาเหตุของปHญหา แนวทางการแก1ไขปHญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปJาประสงค4
ค#าเปJาหมาย กลยุทธ4 แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน4ของเทศบาลตําบลส#องดาว
๕. ประโยชน2ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน4ที่สําคัญคือ การนําไปใช1แก1ไขปHญหาต#าง ๆ ระหว#างดํ าเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช1สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท1องถิ่นในอนาคต ประโยชน4ต#าง ๆ แยกเปน
หัวข1อได1 ดังนี้
๑. ได1ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ4ต#าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท1องถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทําให1วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน
๒. ได1ทราบถึงข1อดี ข1อเสีย ข1อบกพร#องต#าง ๆ ตลอดจนปHจจัยที่ทําให1แผนพัฒนาท1องถิ่นและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท1องถิ่นมีปHญหา ทําให1สามารถแก1ไขได1ทุกจุด ตรงเปJาหมายอย#างทันท#วงที ทั้งใน
ปHจจุบันและอนาคต
๓. ช# ว ยให1 การใช1 ทรั พยากรต# า ง ๆ เกิ ด ความประหยั ด คุ1 มค# าไม# เ สี ย ประโยชน4 ประหยั ด เวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท1องถิ่น

-๙๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห4ข1อมูลต#าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต1องการ สภาพปHญหาต#าง ๆ
ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาท1องถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข1อมูลที่เปนจริง ทําให1ได1รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู1มีส#วนได1เสีย หน#วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค4กรต#าง ๆ
๕. กระตุ1นให1ผู1ปฏิบัติงานและผู1เกี่ยวข1องกับการพัฒนาท1องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิ ดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต#อหน1าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร1นในการแก1ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอี ยด
เนื้อหา ข1อมูลให1เปนปHจจุบันเสมอ
๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู1บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝ^ายต#าง ๆ ของ
เทศบาลตําบลส#องดาวสามารถวินิจฉัย สั่งการได1อย#างถูกต1อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท1องถิ่นให1
สอดคล1องกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหน1าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต#าง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุงแก1ไขและปJองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได1
๗. ทําให1ภารกิจต#าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลส#องดาวแต#ละคน แต#ละสํานัก/กอง/ฝ^ายต#าง ๆ
มีความสอดคล1องกัน ประสานการทํางานให1เปนองค4รวมของหน#วยงาน ทําให1เปJาหมายของเทศบาลตําบลส#องดาว
เกิดความสําเร็จตามเปJาหมายหลัก มีความสอดคล1องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๘. สามารถรั กษาคุ ณภาพของงานหรื อภารกิ จให1 เปนไปและตรงตามวั ตถุ ประสงค4 ของโครงการ
กิจกรรม งานต#าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได1รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลส#องดาว

สวนที่ ๒
การติดตามและประเมินผล

-๑๐-

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบเดือน เม.ย. ๒๕๖๔
(ระหว3างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร4
๒.๑.๑ ความสัมพันธ4ระหว#างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
แผนยุทธศาสตร2
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติ (national plan) และนโยบายของรัฐบาล
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ไทยแลนด4 ๔.๐ เปนวิสัยทัศน4เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศไทย หรือโมเดล
การพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต1การนําของพลเอกประยุทธ4 จันทร4โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน1า
คณะรักษาความสงบแห#งชาติ (คสช.) ที่เข1ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน4ที่ว#า มั่นคง มั่งคั่งและยังยืน ที่มี
ภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด1านต#างๆ เพื่อปรับแก1 จัดระบบ ปรับทิศทางและสร1างหนทาง
พัฒนาประเทศให1เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม#ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย#างรวดเร็วใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ได1
โมเดล ประเทศไทย ๔.๐ ประกอบด*วย กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ดังนี้
๑. Productive Growth Engine เพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู# High Income
Country ที่ขับเคลื่อนด1วยนวัตกรรมปHญญา เทคโนโลยี และความคิดสร1างสรรค4 โดยการสร1างเครือข#ายความ
ร#วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม#และการสร1างคลัสเตอร4ทางด1านเทคโนโลยี การพัฒนา
ขีดความสามารถด1านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด1วยนวัตกรรม รวมถึงการบ#มเพาะ
ธุรกิจด1านเทคโนโลยี เปนต1น Productive Growth Engine เปนการตอบโจทย4ความพยายามในการก1าวข1าม
"กับดักประเทศรายได1ปานกลาง” ที่เรากําลังเผชิญอยู#
๒. Inclusive Growth Engine เพื่อให1ประชาชนได1รับประโยชน4และเปนการกระจาย
รายได1 โอกาส และความมั่นคงที่เกิดขึ้น โดยสร1างคลัสเตอร4เศรษฐกิจระดับกลุ#มจังหวัด จังหวัดการพัฒนา
เศรษฐกิจและระดับฐานรากในชุมชน การส#งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย4ประเด็นปHญหาและความ
ท1าทายทางสังคมในมิติต#างๆ การส#งเสริมและสนับสนุนให1วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย#อมเข1มแข็งและ
สามารถแข#งขันได1ในเวทีโลก การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร1างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนให1ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ#ายภาษีให1แก#ผู1ที่มีรายได1ต่ํากว#าเกณฑ4ที่
กํ า หนดแบบมี เ งื่ อ นไข (Negative Income Tax) เปนต1 น Inclusive Growth Engine เปนการตอบโจทย4
ความพยายามในการก1าวข1าม "กับดักความเหลื่อมล้ํา” ที่เกิดขึ้นในปHจจุบัน
๓. Green Growth Engine การสร1างความมั่งคั่งของประเทศไทยในอนาคต จะต1อง
คํานึงถึงการพัฒนาและใช1เทคโนโลยีที่เปนมิตรต#อสิ่งแวดล1อม โดยการมุ#งเน1นการใช1พลังงานทดแทน การปรับ
แนวคิดจากเดิมที่คํานึงถึงความได1เปรียบเรื่องต1นทุน (Cost Advantage) เปนหลัก มาสู#การคํานึงถึงประโยชน4
ที่ได1จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจสําคัญอยู#ที่การพัฒนากระบวนการ
ผลิตให1ส#งผลกระทบต#อสิ่งแวดล1อมน1อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน4กับประเทศและประชาคมโลกด1วยในเวลา
เดียวกัน Green Growth Engine เปนการตอบโจทย4การหลุดออกจาก "กับดักความไม#สมดุลของการพัฒนา”
(ระหว#างคนกับสภาพแวดล1อม) ที่กําลังเผชิญอยู# ณ ขณะนี้

-๑๑ประเทศไทย ๔.๐ จึงเปKนการเปลี่ยนผ3านทั้งระบบใน ๔ องคLประกอบสําคัญ คือ
๑. “ประเทศไทย ๑.๐” เน*นการเกษตรเปKนหลัก เช#น ผลิตและขาย พืชไร# พืชสวน หมู หมา กา ไก#
เปนต1น
๒. “ประเทศไทย ๒.๐ เน*นอุตสาหกรรมแต3เปKนอุตสาหกรรมเบา เช#น การผลิตและขาย
รองเท1า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป‚า เครื่องนุ#งห#ม เปนต1น
๓. ปHจจุบัน (๒๕๕๙) จัดอยู#ในยุคที่สาม ขอเรียกว#า ”ประเทศไทย ๓.๐” เปKนอุตสาหกรรมหนักและ
การส3งออก เช#น การผลิตและขาย ส#งออกเหล็กกล1า รถยนต4 กลั่นนํามัน แยกกƒาซธรรมชาติ ปูนซีเมนต4 เปนต1น
๔. ”ประเทศไทย ๔.๐” ให*เปKนเศรษฐกิจใหม3 (New Engines of Growth) มีรายได1สูง โดย
วางเปJาหมายให1เกิดภายใน ๕-๖ ปYนี้ คล1าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่
พัฒนา เช#น สหรัฐอเมริกา “ A Nation of Makers ” อังกฤษ “ Design of Innovation” อินเดีย “ Made
in India” หรือ ประเทศเกาหลีใต1ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “ Creative Economy”
๒. นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ2 จันทร2โอชา
ประกอบดวยนโยบาย ๑๑ ดาน ดังนี้
๑) การปกปYองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตางประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
๑๐) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปYองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๓. คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสรEางสรรค2ประเทศไทยใหEเขEมแข็ง
มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเป@นสถาบันหลักของชาติในปBจจุบัน
๒) ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
๓) กตัญ]ู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย

-๑๒๔) ใฝ_หาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปBน
๗) เขาใจ เรียนรู การเป@นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป@นประมุขที่ถูกตอง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙) มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเป@น มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อ
มีความพรอมโดยภูมิคุมกันที่ดี
๑๑) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝ_ายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลังตอบาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง
๔. แผนการบริหารราชการแผนดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวมของประชาชน เพื่อเป?ดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษสิทธิของตนได
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุงเพิ่มประสิทธิภาพ สรางความโปรงใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการ
แผนดินและการใหบริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสรางความเป@นธรรมในสังคมและเอื้อตอการพัฒนาประเทศทั้ง
ในปBจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ดังนี้
นโยบายที่ ๑ นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปAแรก
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
นโยบายที่ ๓ เศรษฐกิจ
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ ๖ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
นโยบายที่ ๗ การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๕. ยุทธศาสตร2ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนา
ระดับปลัดกระทรวงหรื อเที ยบเทา วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา
จังหวัดเพื่อรวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปYาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปAงบ ๒๕๕๖ และ
เป@นกรอบ ในการจัดทํางบประมาณปA ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทํางาน
ที่ผานมา ซึ่งเดิมประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมทั้งไดมีการบูร
ณาการ รวมกับยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เขาสูประชา อาเซียน ปA ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑

-๑๓ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพื่อเตรียมความพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิม
ประกอบดวย ๘ ยุ ท ธศาสตร โดยหลั ง จากการบู ร ณาการเป@ น ยุ ท ธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
ประกอบดวย ๔ ยุ ทธศาสตร ๓๐ ประเด็ น หลั ก ๗๙ แนวทางการดํ า เนิ น การ เพื่ อเป@ น กรอบการจั ด สรร
งบประมาณรายจายประจําปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน2 :“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเป@นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร2 :“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม สมดุล และการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน”
วัตถุประสงค2 :
๑. รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม
๒. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปBจจุบัน)
๓. ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)
เปVาหมายเชิงยุทธศาสตร2 :
๑. การเพิ่มรายไดจากฐานเดิม
๒. การสรางรายไดจากโอกาสใหม
๓. การลดรายจาย
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตร2 : ประกอบดEวย ๔ ยุทธศาสตร2 ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ คือ
ยุทธศาสตร2ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจากประเทศรายได
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก
๓๓ แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร2ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก
๒๐ แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร2ที่ ๓ : การเติบโตที่เป@นมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย ๕ ประเด็นหลัก
๑๑ แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร2ที่ ๔ : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบดวย
๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ
๖. ยุทธศาสตร2การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
๖.๑ ยุทธศาสตร2การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
แนวทางการพัฒนาไดแก การพัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยได
มาตรฐาน การพัฒนาเกษตรกรและองคกรใหมีความเขมแข็ง การพัฒนาเพิ่มมูลคาสินคาเพื่อสรางความเขมแข็ง
ดานการตลาดสินคาเกษตรและเชื่อมโยงเครือขาย การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

-๑๔๖.๒ ยุทธศาสตร2การพัฒนาการคEา การลงทุนและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ไดแกการพัฒนาสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปBญญา
ทองถิ่น สูเศรษฐกิจสรางสรรคการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว การพัฒนาสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ
๖.๓ ยุทธศาสตร2ดEานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2เพื่อสรEางศักยภาพในการแขงขัน
แนวทางการพัฒนาไดแก การพัฒนาสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได การพัฒนา
จัดระบบการศึกษาใหทั่วถึงการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสุขภาพอยางทั่วถึง
๖.๔ ยุทธศาสตร2ดEานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอมแบบบูรณาการอยางสมดุล
และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา ไดแกการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษและฟqrนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
๖.๕ ยุทธศาสตร2ดEานการพัฒนาการบริหารกิจการบEานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง
แนวทางการพัฒนา ไดแกการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาปYองกันและบรรเทา สา
ธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย การพัฒนาองคกรและบุคลากร การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาการเมืองการปกครอง กําหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ
เสริมสรางความรูรักสามัคคีและเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
๗. ยุทธศาสตร2การพัฒนาจังหวัด
ผูวาราชการจังหวัดสกลนครไดกําหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยยึดหลักการทํางาน “สกลนคร”
คือ
ส : สถาบันพระมหากษัตริย2 สามธรรม และสามดํามหัศจรรย2
ก : เกษตร
ล : ลงทุนและการคEา
น : เมืองนาอยู
ค : คน หมูบEาน/ชุมชน
ร : รวมมือทํางาน
โดยมีแนวทางพัฒนาจังหวัดสกลนคร ที่สําคัญ ๓ แนวทาง ไดแก
๑. ยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวจังหวัดสกลนครใหมีชื่อเสียง
๒. สงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และสินคา OTOP
๓. สงเสริมสนับสนุนการคาการลงทุน
ความตEองการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ไดมีคําสั่งที่ ๒๖๑๗ / ๒๕๕๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจําปAของจังหวัดสกลนคร เพื่อทําหนาที่การรวบรวมขอมูลพื้นฐานแตละดานและ
วิเคราะหขอมูล พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกแผนงาน/โครงการของแตละสวนราชการ เพื่อใชในการจัดทํา
และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปA และแผนปฏิบัติราชการประจําปA ของจังหวัดสกลนคร

-๑๕ขอมูลความตองการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ในทองถิ่นจังหวัดสกลนคร สรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี้
ดEานโครงสรEางพื้นฐาน
๑) การบริหารจัดการน้ําอยางเป@นระบบ ทั้งแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
๒) การบริหารจัดการระบบน้ําบาดาลในพื้นที่ขาดแคลนน้ํา
๓) การขยายระบบประปาภูมิภาค ประปาหมูบาน ใหครอบคลุมทุกครัวเรือน
๔) การขยายเขตการติดตั้งไฟฟYาสาธารณะใหครอบคลุมทุกพื้นที่
๕) การปรับปรุง ซอมแซม ขยายเสนทางคมนาคมทางบกใหไดมาตรฐาน และครอบคลุ มทุ ก
เสนทาง
๖) การพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงสูการคาและการลงทุนในอนุภูมิภาค
๗) การขยายเขตโทรศัพทสาธารณะใหครอบคลุมทุกพื้นที่
๘) การปรับปรุงระบบระบายน้ําเพื่อปYองกันการทวมขังของน้ําในฤดูฝน
ดEานเศรษฐกิจ
๑) การใหความรูในการประกอบอาชีพ ดานเกษตรกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรม การคาและ
การลงทุน
๒) การสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ กลุมสหกรณ ศูนยรวมสินคาการเกษตรและสินคาแปรรูป
๓) การจัดตั้งตลาดกลางการเกษตรและผลิตภัณฑ ผาไหม ผาคราม คุณภาพ
๔) การจัดตั้งศูนยรวมสินคาการเกษตรและสินคาแปรรูป
๕) การขยายชองทางการตลาด พรอมทั้งประชาสัมพันธสินคาทองถิ่นใหเป@นที่รูจักอยาง
แพรหลาย
๖) การจัดหาแหลงเงินทุน หรือจัดตั้งกองทุนกูยืมสําหรับการประกอบอาชีพ
๗) การพัฒนาสภาพพื้นที่มีอุดมสมบูรณเหมาะสมในการเพาะปลูก
๘) การปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะสมกับการปลูกพืช
แตละชนิด
๙) การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ
๑๐) การควบคุมราคาปBจจัยการผลิต เชน เครื่องมือเกษตร อุปกรณเกษตร คาแรงงาน
๑๑) การสงเสริมอาชีพแกประชาชนเพื่อเพิ่มรายได ลดรายจาย
๑๒) การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม การปรับปรุงคุณภาพพันธุพืช พันธุสัตวใหมีคุณภาพ
๑๓) การสงเสริมกลุมทอผายอมคราม
๑๔) การกําหนดคาแรงงานขั้นต่ําใหสอดคลองกับคาครองชีพในปBจจุบัน
ดEานการศึกษา
๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกมิติ เพื่อเชื่อมโยงสูการบริหารการพัฒนาและการแกไข
ปBญหาเชิงพื้นที่
๒) การพัฒนาดานการศึกษาที่สอดคลองกับการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัด

-๑๖๓) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและรองรับการ
กาวเขาสูประชาคมอาเซียน
๔) การพัฒนาทักษะฝA มือแรงงานในการประกอบอาชี พและตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงาน
๕) การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การกีฬาและนันทนาการ
๖) การสงเสริมการดําเนินงานโรงเรียนในฝBนและสงเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
๗) การสงเสริมการเรียนรูภูมิปBญญาทองถิ่น และจากปราชญชาวบาน
ดEานศาสนา และวัฒนธรรม
๑) การบํารุง สงเสริม และรักษาจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปBญญาทองถิ่น
๒) การรณรงคใหพุทธศาสนิกชนในจังหวัด ธํารงไวซึ่งศีลธรรมอันดีงามตามพระพุทธศาสนา
๓) การพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางพุทธธรรม และการเรียนรูเชิงธรรมะ
ดEานสาธารณสุข
๑) การสงเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน โดยบูรณาการใหภาคประชาชนมีสวนรวมเพื่อ
การดูแลตัวเองในเบื้องตน
๒) การขยายจุดใหบริการดานสุขภาพ ศูนยสุขภาพชุมชนใหครอบคลุมทุกพื้นที่
๓) การสงเสริมหมูบานปลอดเหลาและการพนันในงานศพ
๔) การสงเสริมและรณรงคปYองกันและแกไขปBญหาโรคติดตอ
๕)การเพิ่มอัตราอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่
ดEานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม
๑) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒) การตรวจสอบและควบคุม มิใหประชาชนบุกรุกที่สาธารณะ และตัดไมทําลายป_า
๓) การสงเสริมการปลูกป_า และเพิ่มความอุดมสมบูรณใหพื้นที่ป_าชุมชน
๔) การสรางสวนสาธารณะ สนามกีฬา เพื่อเป@นสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชน
๕) การจัดหาที่ทิ้งขยะเพื่อนําไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ
๖) การปYองกันแกไขปBญหาอุทกภัยอยางยั่งยืน
๗) การรณรงคสรางจิตสํานึกใหประชาชนถึงพิษภัยจากการใชสารเคมี
๘) การขยายพื้นที่ป_าชุมชนที่ใชประโยชนรวมกันใหกวางขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ดEานการบริหาร และความมั่นคง
๑) การใหความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด
๒) การปYองกัน และปราบปรามยาเสพติดที่เฉียบขาด เพื่อใหผูที่กระทําความผิดเกิดความ
เกรงกลัว
๓) การประชุมประชาคมหมูบาน ตําบล ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น
และการมีสวนรวมทางการเมือง
๔) การใหความรูแกบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเป@นการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน และการใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึงและรวดเร็ว

-๑๗๕) การบังคับใชกฎหมาย ควรเป@นไปดวยความเที่ยงตรง เป@นธรรม ไมเลือกปฏิบัติ
๖) การสรางจิตสํานึก เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สงเสริมใหคนทําดี คิดดี ในทุกหนวยงาน
ทุกระดับ
๗) การใหภาครัฐแกไขปBญหาความยากจน ยาเสพติด ภัยพิบัติ
๘) การปYองกันและปราบปรามปBญหายาเสพติดในพื้นที่
๙) การรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
๑๐) การขยายติดตั้งกลองวงจรป?ด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงภายในชุมชน
๑๑) การเสริมสรางธรรมาภิบาลและอํานวยความเป@นธรรมแกประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร2จังหวัดสกลนคร (Strategic Issues)
ประเด็น
ชื่อประเด็นยุทธศาสตร2
ยุทธศาสตร2
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
๑
พอเพียง
๒

การพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

๓
๔

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบ บูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน

๕

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๑.๔ ยุทธศาสตร2การพัฒนาขององค2กรปกครองสวนทEองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร
๑. ยุทธศาสตรดาน การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตรดาน ยุทธศาสตรการพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว
๓. ยุทธศาสตรดาน ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
๔. ยุทธศาสตรดาน ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบ
บูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตรดาน ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร2ของเทศบาลตําบลสองดาว
๒.๑ วิสัยทัศน2
“อยูสองดาว รักสองดาว พัฒนาสองดาว กาวสู AEC “

-๑๘๒.๒ ยุทธศาสตรL
ยุทธศาสตร2การพัฒนาเทศบาลตําบลสองดาว
๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบ บูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
บูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
๕. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
๒.๓ เปVาประสงค2
เปYาประสงคการพัฒนาเทศบาลตําบลสองดาว
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. เทศบาลเป@นเมืองนาอยูนาเที่ยวโดยประชาชนรวมกันอนุรักษ ฟqrนฟู และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปBญญาทองถิ่น
๓. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ไดรับการศึกษาอยางหลากหลายและเทาเทียมกัน รวมทั้งไดรับ
สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะหจากเทศบาลอยางทั่วถึง เทาเทียม และเป@นธรรม
๔. เทศบาลตําบลสองดาวมีสิ่งแวดลอมที่ดี สวยงามเหมาะกับการอยูอาศัยของประชาชน
ในทองถิ่น
๕. ระบบโครงสรางพื้นฐานไดมาตรฐานเหมาะกับการอยูอาศัยของประชาชนในทองถิ่น
๖. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๗. ผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจางไดรับการฝyกอบรมตามหลักสูตร
๘. เทศบาลตําบลสองดาวมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส สรางความ
ประทับใจใหแกประชาชน
๒.๔ ตัวชี้วัด
๑) ประชาชนไดรับการสงเสริมการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษและการเกษตรอินทรีย
๒) รอยละของความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดกิจกรรมประเพณีทองถิ่น
๓) จํานวนครัวเรือนที่ผานเกณฑ จปฐ.
๔) รอยละของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลสองดาวที่ผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐาน
๕) รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
๖) ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงน้ํา ตลอดจน ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ คงความอุดมสมบูรณ
และรอยละปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไดรับการกําจัด
๗) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๘) จํานวนพื้นที่ในการเกิดอาชญากรรมลดลง
๙) จํานวนคาความเสียหายที่เกิดอัคคีภัยลดลง
๑๐) จํานวนรอยละที่เพิ่มขึ้นของการเขารับการฝyกอบรมบุคลากรในเทศบาล

-๑๙๑๑) คาเฉลี่ยการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล
๒.๕ คาเปVาหมาย
เปYาหมายการพัฒนาเทศบาลตําบลสองดาว
๑. เพื่อจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน
๒. เพื่อสรางรายไดและสรางอาชีพใหกับประชาชน
๓. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใหทุกคน ไดรับโอกาสในการศึกษาการบริหาร
สังคม การประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพทั้งรางกาย จิตใจ สติปBญญา และทักษะในการประกอบอาชีพ
อยางถวนหนาและเทาเทียมกัน
๔. เพื่อใหเกิดการบริการการจัดการที่ดีในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลสองดาว
สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อสงเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปBญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นสืบตอเนื่องไปยังคนรุนหลัง
๕. เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขของประชาชน และสงเสริมสนับสนุนการปรกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย การปกครองทองถิ่นการเมืองที่โปรงใสและองคกรชุมชนที่เขมแข็งสนับสนุนการดําเนินการตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อํานวยความยุติธรรมใหความรูทางกฎหมายเบื้องตนแกประชาชนและ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๖. เพื่อสรางสรรคใหเทศบาลตําบลสองดาวเป@นเมืองนาอยู
๒.๖ ภารกิจ
๑) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตรเพื่ อ
การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปBญหาน้ําทวมและน้ําแลง
๒) สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเป@นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๓) พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู นักเรียน ใหเป@นผูมีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๔) พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ พื ช และเมล็ ด พั น ธุ พื ช ที่ ดี มี คุ ณ ภาพ สงเสริ ม ใหเกิ ด เกษตร
อุตสาหกรรม เกิดพันธุพืชใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
๕) ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพมี
มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๖) สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรและเพิ่มชองทางตลาด
๗) สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อ
จําหนวยและเพื่อการอนุรักษ
๘) สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบานและชุมชนให
เขมแข็ง
๙) สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

-๒๐๑๐) สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๑) สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่น
๑๒) ปYองกันและแกไขปBญหาการเสพ การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุก
ระดับ
๑๓) ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปBญหา อุปสรรค และความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่
๑๔) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
๑๕) สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการ
เรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปYองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย
๑๖) สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความ
จําเป@นและความตองการของประชาชน
๑๗) กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง
๑๘) พัฒนาฟqrนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ทองถิ่นโคราช โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว
๑๙) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาที่ ตามที่กฎหมาย
กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
๒๐) นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร
๒๑) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
๒๒) บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาทองถิ่น สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
๒๓) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๒๔) สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลและองคกร
ที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมในการปYองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย
๒๕) สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรป?ดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ
โดยสรางความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๒๖) สนับสนุนการฝyกอบรมจัดตั้งและอบรมฟqrนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปYองกันภัยฝ_าย
พลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
๒๗) พัฒนาฟqrนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและ
ป_าไมใหมีความอุดมสมบูรณ
๒๘) รณรงคสรางจิตสํานึกเพื่อปYองกันและแกไขปBญหามลพิษและปBญหาสิ่งแวดลอม
ของชุมชนทองถิ่นทุกระดับ

-๒๑๒๙) จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร2
๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนางาน
ทางการเกษตร การบริหารจัดการแหลงน้ําและป_าไม การชลประทานโครงการตามแนวพระราชดําริ
๒. การพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว ดําเนินการใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
๓.๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางทั่วถึงรวมทั้งปลูกฝBงและ
สงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนสรางความตระหนัก และอนุรักษคุณคาวัฒนธรรม
๓.๒ ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถวนหนา
๓.๓ ดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งปYองกันและ
แกไข ปBญหายาเสพติด
๓.๔ ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีการนันทนาการอยางมีคุณภาพและเพียงพอ
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน จัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
๕.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง
๕.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ
เอกชนและอื่น ๆ เพื่อบรรลุจุดมุงหมายการพัฒนา
๕.๓ สงเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตย
๕.๔ ดําเนินการเพื่อปรับปรุง และขยายโครงขายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให
เพียงพอกับความตองการของประชาชน
**********************************

ส3วนที่ ๓
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบการประเมินตนเอง
(Self-assessment Model)
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาล คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสองดาว ไดกําหนดเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเป@นสื่อสําหรับการติดตาม
และประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูล
ดังกลาวเป@นไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเป@นและสําคัญในการนํามาหาคาและผล
ของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา เป@นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบการประเมินตนเอง แบบ
รายงาน เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของ
ทองถิ่น โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลสองดาว ประจําปA
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใชEแบบการติดตามและประเมินผลแบบ
การประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ดังนี้

-๒๒แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร2ขององค2กรปกครองสวนทEองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เป@นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร
แลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลสองดาว
ประเด็นการพัฒนา
๑. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๓ มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณารางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา
๒ การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๒.๑ มีการรวมรวมขอมูลและปBญหาสําคัญของเทศบาลมาจัดทําฐานขอมูล
๒.๒ มีการเป?ดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
๒.๓ มีการวิเคราะหศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาเทศบาล
๒.๔ มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น
๒.๕ มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
๒.๖ มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗ มีการกําหนดเปYาหมายการพัฒนาเทศบาล
๒.๘ มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒.๑๑ มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
๒.๑๒ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร

ไมมีการ
มีการ
ดําเนินการ ดําเนินการ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

-๒๓๑.๒ โครงการพัฒนาทEองถิ่น
แผนพัฒนาทEองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เฉพาะป พ.ศ. ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรL

แผนงาน

๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา การเกษตร
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
๒. การพัฒนาการค1าการลงทุนและการท#องเที่ยว
แผนงานสร1างความ
เข1มแข็ง
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4เพื่อสร1างศักยภาพในการแข#งขัน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมแบบบูรณาการอย#าง แผนงานเคหะชุมชน
สมดุลและยั่งยืน
๕. การบริการกิจการบ1านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
รวม

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
๒๒
๑,๒๗๓,๐๐๐.-

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
-

๖

๑๗๕,๐๐๐.-

-

-

๔

๔๑๐,๐๐๐.-

-

-

๕๕
๒๑
๔
๕

๘,๓๐๑,๐๐๐.๙,๖๗๙,๐๐๐.๑๔,๔๒๐,๐๐๐.๑,๒๑๐,๐๐๐.-

๓
๓
๑

๒,๕๙๐,๐๑๒.๙๘
๓,๔๓๗,๐๐๐.๑,๐๐๗,๐๗๔.-

๒๑
๕๐

๓,๗๐๕,๐๐๐.๑๙,๐๑๓,๐๐๐.-

๓
๗

๑๙๗,๗๒๙.๑,๙๕๗,๐๐๐.-

๑๘๘

๕๘,๑๘๖,๐๐๐.-

๑๗

๑๔,๓๘๙,๐๐๕.๐๙

-๒๔๑.๓ ผลการดํ า เนิ น งานตามงบประมาณที่ ไ ดE รั บ และการเบิ กจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดื อน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหวางเดื อน
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) เป@นโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไดEดําเนินการจริง
ยุทธศาสตรL

แผนงาน

๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4 แผนงาน
การศึกษา
เพื่อสร1างศักยภาพในการ
แข#งขัน

โครงการ
โครงการอาหารกลางวันศูนย4
พัฒนาเด็กเล็กบ1านหนองแซง

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนมี
อาหารกลางวันทาน

จํานวนเงิน

ผลที่ได*รับ

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนเทศบาลส#องดาว

เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนมี
อาหารกลางวันทาน

โครงการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยาง
หลากหลาย

๓๒,๔๖๕.- เกิดการเรียนรูอยาง
หลากหลาย

โครงการคาใชจายในการ
รณรงคปYองกันยาเสพติด

จํานวนผูเขารวมโครงการ
รอยละ ๗๐

๒๑.๐๐๐.- โรงเรียนปลอดยาเสพติด

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

การพัฒนาดานการศึกษา

๒๐,๐๐๐.- เด็กนักเรียนมีการพัฒนา
ตามหลักสูตรที่เกิดขึ้นได

ตัวชี้วัด (KPI)

๑๘๖,๐๐๐.- เพื่อใหเด็กทุกคนไดทาน
อาหารกลางวัน

นักเรียนได1รับประทานอาหาร
ครบทุกคนร1อยละ ๑๐๐

๔๕๓,๐๐๐.- เพื่อใหเด็กทุกคนไดทาน
อาหารกลางวัน

นักเรียนได1รับประทานอาหาร
ครบทุกคนร1อยละ ๑๐๐
ศักยภาพของนักเรียนมีการ
พัฒนาขึ้นไม#ต่ํากว#าร1อยละ ๕
ต#อปY
จํานวนผู1เข1าร#วมกิจกรรม
ไม#น1อยกว#าร1อยละ ๗๐
ศักยภาพของนักเรียนมีการ
พัฒนาขึ้นไม#ต่ํากว#าร1อยละ ๕
ต#อปY

-๒๕ยุทธศาสตรL

แผนงาน

แผนงาน
เพื่อสร1างศักยภาพในการแข#งขัน การศึกษา

๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4

โครงการ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการสนับสนุนค#า
เพื่อจัดหาสื่ออุปกรณการ
- ค#าอุปกรณ4การเรียนโรงเรียน เรียนเพื่อใชในการเรียน
เทศบาลสองดาว
โครงการคาจัดการเรียนการ
เพื่อฝyกทักษะและพัฒนา
สอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ผูเรียนใหมีคณ
ุ ภาพ
หนองแซง
โครงการคาอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนมี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อาหารเสริม (นม) ดืม่
บานหนองแซง
โครงการคาอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนมี
โรงเรียนเทศบาลสองดาว
อาหารเสริม (นม) ดืม่
โครงการคาจัดซื้ออาหารเสริม เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนมี
(นม) ร.ร.สังกัดสํานักงาน
อาหารเสริม (นม) ดืม่
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)

จํานวนเงิน

ผลที่ได*รับ

๑๕,๑๐๐.- นักเรียนมีคุณภาพทาง
การศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)
นักเรียนได1รับการสวัสดิการ
ไม#ต่ํากว#าร1อยละ ๑๐๐

๒๕.๐๐๐.- นักเรียนมีความรูรอบดานดี นักเรียนได1รับการสวัสดิการ
ขึ้น
ไม#ต่ํากว#าร1อยละ ๑๐๐
๓๓,๒๕๓.- เพื่อใหเด็กไดดื่มนมครบ
ทุกคน

มีพัฒนาการตามมาตรฐานไม#
ต่ํากว#าร1อยละ ๗๐

๑๐๐,๔๒๔.๐๖ เพื่อใหเด็กไดดื่มนมครบ
ทุกคน

มีพัฒนาการตามมาตรฐานไม#
ต่ํากว#าร1อยละ ๗๐
มีพัฒนาการตามมาตรฐานไม#
ต่ํากว#าร1อยละ ๗๐

๒๘๓,๙๒๐.๙๐ เพื่อใหเด็กไดดื่มนมครบ
ทุกคน

-๒๖ยุทธศาสตรL

แผนงาน

แผนงาน
เพื่อสร1างศักยภาพในการแข#งขัน การศึกษา

๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย4

แผนงานงบ
กลาง

โครงการ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการคาจัดซื้ออาหาร
โรงเรียนอุดมสังวรฯ
กลางวัน ร.ร.สังกัดสํานักงาน
โรงเรียนบานโพนสวาง
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนสองดาว
(สพฐ.)
โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ได1ผลผลิตตามโครงการที่ตั้ง
ผู1สูงอายุ
ไว1เต็ม ๑๐๐%

เบี้ยยังชีพผู1พิการ

ได1ผลผลิตตามโครงการที่ตั้ง
ไว1เต็ม ๑๐๐%

เบี้ยยังชีพผู1ผู1ป^วยเอดส4

ได1ผลผลิตตามโครงการที่ตั้ง
ไว1เต็ม ๑๐๐%

จํานวนเงิน

ผลที่ได*รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

๑,๒๗๑,๔๐๐.- เพื่อใหเด็กทุกคนไดทาน
อาหารกลางวัน

นักเรียนได1รับประทานอาหาร
ครบทุกคนร1อยละ ๑๐๐

๒,๖๑๒,๙๐๐.- ผู1สูงอายุได1รับเงินสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพเต็มตามจํานวน
ที่มาลงทะเบียนไว1ครบถ1วน
ตามเปJาหมาย
๗๘๖,๖๐๐.- ผู1พิการได1รับเงินเบี้ยความ
พิการเต็มตามจํานวนที่มา
ลงทะเบียนไว1ครบ ๑๐๐%
๓๗,๕๐๐.- ผู1ป^วยเอดส4ได1รับเงิน
สงเคราะห4ตามที่มาแสดง
ความประสงค4ในการขอรับ
การสงเคราะห4เบี้ยฯ

ผู1สูงอายุได1รับสวัสดิการ
ร1อยละ ๑๐๐

ผู1พิการได1รับสวัสดิการ
ร1อยละ ๑๐๐
ผู1ป^วยเอดส4ได1รับสวัสดิการ
ร1อยละ ๑๐๐

-๒๗ยุทธศาสตรL

แผนงาน

โครงการ

๕. การบริการกิจการบ1านเมือง แผนงานบริหาร โครงการจัดงาน
วันป?ยะมหาราช
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ ทั่วไป
ความมั่นคง

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน ๑ ครั้ง/ปA

โครงการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
สองดาว12 คน
นายกเทศมนตรีจํานวน 1
คน

โครงการสํารวจทีด่ ินและ
สิ่งกอสราง

ที่ดินและสิ่งกอสราง
ภายในเขตเทศบาล

จํานวนเงิน

ผลที่ได*รับ

๒๔,๕๐๐.- ไดแสดงถึงความสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
รัชกาลที่ ๕ และประชาชน
ไดปลูกจิตสํานึกในการ
เทิดทูนสถาบันหลักของ
ชาติและไดแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบรมวงศานุวงศ
๑๑๘,๒๘๙.- เพื่อไดสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสองดาวเขามาทํา
หนาที่นิติบัญญัติในสภา
เทศบาลตําบลสองดาว
เพื่อไดนายกเทศมนตรี
ตําบลสองดาวเขามา
ปฏิบัติหนาที่บริหารงานใน
เทศบาลตําบลสองดาว
๕๔,๙๔๐.- เพื่อเพิ่มรายไดของ
เทศบาลตําบลสองดาวให
มากขึ้น

ตัวชี้วัด (KPI)
ไดแสดงถึงความสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
รัชกาลที่ ๕

การบริหารจัดการการ
เลือกตั้งของเทศบาลตําบล
สองดาวครบทุกเขตเลือกตั้ง

รายไดในการจัดเก็บไมต่ํา
จากปAที่ผานเพิ่มขึ้นไมนอย
กวารอยละ ๒

-๒๘ยุทธศาสตรL

แผนงาน

๕. การบริการกิจการบ1านเมือง แผนงาน
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ อุตสาหกรรม
และการโยธา
ความมั่นคง

โครงการ
โครงการก#อสร1างถนน
คสล. ซอยสาพิทักษ4 ๓

โครงการก#อสร1างถนน
คสล. ประชาอโศก

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล. ซอยสาพิทักษ4 ๓
หมู#ที่ ๗ บ1านโพนสวาง
ตําบลปทุมวาปY
อําเภอส#องดาว
จังหวัดสกลนคร
ขนาดกว1าง ๔.๐ เมตร
ยาว ๑๔๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล#ทางข1างละ ๐.๒๐ เมตร
ตามแบบ มาตรฐานงาน
ก#อสร1างของท1องถิ่น ท.1 - 01
ถนน คสล. ประชาอโศก บ1าน
ส#องดาว หมู# ๑
ตําบลส#องดาว
อําเภอส#องดาว
จังหวัดสกลนคร
ขนาดกว1าง ๔.๐ เมตร
ยาว ๑๗๗ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล#ทางข1างละ ๐.๒๐ เมตร
ตามแบบ มาตรฐานงาน
ก#อสร1างของท1องถิ่น ท.1 - 01

จํานวนเงิน

ผลที่ได*รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

๓๔๐,๐๐๐.- ๑.ประชาชนสัญจรไป-มาได1 ประชาชนได1รับ
สะดวกและมีความ
โยชน4ร1อยละ ๘๐
ปลอดภัย
๒. เกษตรกรสามารถขน
ถ#ายสินค1าทางเกษตรได1
สะดวกรวดเร็ว
๓. ถนนปลอดฝุ^น

๔๔๗,๐๐๐.- ๑.ประชาชนสัญจรไป-มาได1 ประชาชนได1รับ
สะดวกและมีความ
โยชน4ร1อยละ ๘๐
ปลอดภัย
๒. เกษตรกรสามารถขน
ถ#ายสินค1าทางเกษตรได1
สะดวกรวดเร็ว
๓. ถนนปลอดฝุ^น

-๒๙ยุทธศาสตรL

แผนงาน

๕. การบริการกิจการบ1านเมือง แผนงาน
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ อุตสาหกรรม
และการโยธา
ความมั่นคง

โครงการ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการซ#อมแซมถนน
ซ#อมแซมถนนลูกรังเลียบ
ลูกรังเลียบลําห1วยปุงลิง
ลําห1วยปุงลิง หมู#ที่ ๙
บ1านโนนสะอาด
ตําบลส#องดาว
อําเภอส#องดาว
จังหวัดสกลนคร
กว1าง ๔.๐ เมตร
ยาว ๗๕๐ เมตร
โครงการซ#อมแซมถนน
ซ#อมแซมถนนลูกรังเลียบ
ลูกรัง ซอยร#วมใจพัฒนา
ลําห1วยปุงลิง หมู#ที่ ๙
หมู# ๙ กว1าง ๓ เมตร ยาว บ1านโนนสะอาด
๕๗๕
ตําบลส#องดาว
อําเภอส#องดาว
จังหวัดสกลนคร
กว1าง ๓.๐ เมตร
ยาว ๕๗๕ เมตร
โครงการปรับปรุงซ#อมแซม ห1องน้ําของสํานักงานเทศบาล
ห1องน้ํา
ตําบลส#องดาว รวมถึงห1อง
ประชุมต#าง ๆ

จํานวนเงิน

ผลที่ได*รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

๓๓๐,๐๐๐.- ๑.ประชาชนสัญจรไป-มาได1 ประชาชนได1รับ
สะดวกและมีความ
โยชน4ร1อยละ ๘๐
ปลอดภัย
๒. เกษตรกรสามารถขน
ถ#ายสินค1าทางเกษตรได1
สะดวกรวดเร็ว
๓. ถนนปลอดฝุ^น
๑๑๙,๐๐๐.- ๑.ประชาชนสัญจรไป-มาได1 ประชาชนได1รับ
สะดวกและมีความ
โยชน4ร1อยละ ๘๐
ปลอดภัย
๒. เกษตรกรสามารถขน
ถ#ายสินค1าทางเกษตรได1
สะดวกรวดเร็ว
๓. ถนนปลอดฝุ^น
๔๗,๐๐๐.- ได1ห1องที่ถูกสุขลักษณะและ พนักงานเทศบาลและ
ปลอดภัยจากเชื้อโรคต#างๆ ประชาชนที่มาติดต#อ
ราชการได1รับประโยชน4
ไม#ต่ํากว#าร1อยละ ๘๐

-๓๐ยุทธศาสตรL

แผนงาน

๕. การบริการกิจการบ1านเมือง แผนงาน
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ อุตสาหกรรม
และการโยธา
ความมั่นคง

โครงการ

เปPาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการปรับปรุงที่ดินและ อาคารสํานักงานของเทศบาล
สิ่งก#อสร1าง
ตําบลส#องดาว, อาคารประชุม
ทุกห1อง,ถนนทุกสายภายใน
เขตเทศบาลที่มีการชํารุด

โครงการก#อสร1าง
รางระบายน้ํา
ถนนวิเชียรพัฒนา

รางระบายน้ํา
ถนนวิเชียรพัฒนา
บ1านโพนสวาง หมู# ๗
ตําบลส#องดาว
อําเภอส#องดาว
จังหวัดสกลนคร
ขนาดผิวจราจร
กว1าง ๐.๕๐ เมตร
ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร

จํานวนเงิน

ผลที่ได*รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

๑๙๙,๐๐๐.- ๑.ประชาชนสัญจรไป-มาได1 ประชาชนได1รับ
สะดวกและมีความ
โยชน4ร1อยละ ๘๐
ปลอดภัย
๒. เกษตรกรสามารถขน
ถ#ายสินค1าทางเกษตรได1
สะดวกรวดเร็ว
๔๗๕,๐๐๐.- ๑.ประชาชนสัญจรไป-มาได1 ประชาชนได1รับ
สะดวกและมีความ
โยชน4ร1อยละ ๘๐
ปลอดภัย
๒. เกษตรกรสามารถขน
ถ#ายสินค1าทางเกษตรได1
สะดวกรวดเร็ว

สวนที่ ๔
ขEอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทEองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหวางเดือน
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
ปbญหาและอุปสรรค2
๑. การดําเนินงานโครงการตาง ๆ ควรเพิ่มการบูรณาการหรือการประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อใหรับทราบขอมูลและความตองการที่แทจริง
๒. จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีจํานวนโครงการมากซึ่งไม
สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
๓. การใหความสนใจของประชาชนตองาน / โครงการของรัฐยังอยูในเกณฑที่ต่ํา
๔. ขาดการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานอยางจริงจังและเป@นรูปธรรม
๕. บุคลากรยังขาดประสบการณ ความรูความสามารถในการบริหารการจัดการโครงการ
ขEอเสนอแนะ
๑. ใหแตละสวนราชการของเทศบาลตําบลสองดาวประสานความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการเพื่อลดความซ้ําซอนของโครงการกิจกรรมที่ดําเนินการในพื้นที่และตรวจสอบโครงการที่ดําเนินการ
แลวใหตัดออกจากแผนเพื่อใหทราบจํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการจริง
๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากร องคกร ชุมชนใหเขมแข็ง โดยเพิ่มการมีสวนรวมในการแกไขปBญหา
โดยชุมชนเอง
๓. พัฒนาระบบฐานขอมูลใหทันสมัยเป@นปBจจุบันอยางตอเนื่องและมีความยืดหยุนโดยใช
เทคโนโลยีสมัยใหมในการดําเนินการ

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

ประกาศเทศบาลตําบลสองดาว
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ระหวางเดือน (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
----------------------------ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลสองดาวไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๙ (๓) และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๓ (๕)
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อเสนอตอสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เป@นที่เรียบรอยแลว
ดังนั้น เพื่อเป@นการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการเทศบาลตําบลสองดาว จึงประกาศ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ ทั้งนี้มีผลตั้งแตวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป@นตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายยุทธศาสตร ราชคํา)
ปลัดเทศบาลตําบลสองดาว ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลสองดาว

